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Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

 
25 березня відповідно до рішення Кабінету Міністрів в Україні продовжено 

режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 р.   
Голова Львівської ОДА звернувся до усіх мешканців Львівщини та України 

із закликом не стояти осторонь під час найскладнішої соціально-гуманітарної 
кризи ХХІ століття – епідемії короновірусу. 

«Її подолання – це серйозний виклик владі, місцевим урядам та громадам. 
Усе суспільство повинно об’єднатися заради подолання наслідків епідемії та 
разом працювати на випередження, оскільки біда може неочікувано увійти до 
кожної родини. Львівщина завжди демонструвала єднання перед викликами та 
загрозами. Ми завжди були краєм відповідальних, свідомих, патріотичних, 
готових на жертовність і самопосвяту людей. У боротьбі з епідемією ми не 
можемо ділитися на політичні табори, на конфесії, на прихильників тих чи інших 
лідерів. Ми маємо стати єдиною, сильною, консолідованою нацією, яка готова 
гідно і з честю подолати чергове непросте випробовування! Мусимо діяти 
швидко та ефективно», – наголосив Максим Козицький. 

Очільник області також закликав свідомих бізнесменів долучитися до 
закупівлі необхідних засобів захисту. 

«Закликаю усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх 
рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів 
індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай 
необхідні нашим медичним установам», – акцентував голова ОДА. 

За детальною інформацією звертатися до координатора за телефоном 
+380(67) 3705277 (Ірина). 

Pеквізити: БО «IЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧI» (Благодiйна органiзацiя), 
ЄДРПОУ/ДРФО 41411833, АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  (ЄДРПОУ банку 14360570, 
код банку 325321) рахунок: № UA593253210000026008053785175 (Поточний 
рахунок), валюта UAH (Українська гривня),Призначення платежу: благодійний 
внесок. 

Голова Львівської 

облдержадміністрації закликав 

українців об’єднатися заради 

подолання наслідків епідемії 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Затверджено порядок використання коштів 

держпідтримки агровиробників Львівщини 

з обласного бюджету 

10 березня Розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації 
152/0/5-20 затверджено напрями та Порядок використання коштів обласного 
бюджету у 2020 році на виконання заходів Комплексної програми підтримки та 
розвитку агропромислового виробництва у Львівській області на 2016-2020 
роки. 

Цим розпорядженням також затверджено: 
- Положення про надання фінансової підтримки шляхом компенсації 

відсотків за кредитами (позиками), залученими в банківських установах чи 
кредитних спілках у національній валюті, та відсотків за комісією 
супроводження договорів фінансового лізингу; 

- Положення про надання фінансової підтримки на зворотній основі у 
вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів; 

- Положення про надання фінансової підтримки сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативам у вигляді часткового відшкодування вартості 
придбаного обладнання для зберігання, переробки, транспортування та 
передпродажної підготовки сільськогосподарської продукції; 

- Положення про надання фінансової підтримки у вигляді часткового 
відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва та заготівлі 
органічних об’єктів рослинного світу; 

- Положення про надання фінансової підтримки у вигляді часткового 
відшкодування вартості придбаного племінного матеріалу бджіл та 
паспортизації пасіки; 

- Положення про надання фінансової підтримки сімейним фермерським 
господарстам у вигляді безповоротної фінансової допомоги на реалізацію 
інвестиційного проєкту; 

- Положення про використання коштів для співфінансування проєкту 
регіонального розвитку «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури 
агротуристичного кластера «Горбогори»; 

- Положення про використання коштів для фінансування видатків, 
пов’язаних з участю та організацією виставок, ярмарок та інших інформаційних 
і промоційних заходів. 

Детальна інформація – за посиланням: https://loda.gov.ua/rozporyadchi-
dokumenty 

https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
https://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty
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Джерело: www.lv.ukrstat.gov.ua 

Аграрії Львівщини нарощують 

темпи виробництва 

сільськогосподарської продукції 

Упродовж січня-лютого 2020 року індекс виробництва сільськогосподарської 
продукції у Львівській області, порівняно з січнем-лютим 2019 року становить 
100,0 %.  Сільськогосподарські підприємства наростили обсяги виробленої 
продукції на 2,1%. Про це свідчить інформація оприлюднена Головним 
управлінням статистики у Львівській області 

Збільшення обсягів валового виробництва у сільськогосподарських 
підприємствах відбулось за рахунок збільшення виробництва молока на 0,2 
тис.тонн, або 4,9 % та вирощування сільськогосподарських тварин, зокрема, птиці 
свійської на 11,8% (487,5 тис.гол). 

Загалом поголів’я птиці станом на 1 березня  2020  року у всіх категоріях 
господарств становить 9755,0 тис голів, що більше до відповідної дати минулого 
року на 549,5 тис. гол або на 6,0%. 

При Львівській ОДА створили 

оперативний штаб боротьби 

 з коронавірусом COVID-19 

Джерело: www.leopolis.news 

З метою координації зусиль бізнесу, органів влади, медичних закладів та 
небайдужої громадськості запускаємо Оперативний штаб боротьби з 
коронавірусом COVID-19 Львівської області. Локація - В.Винниченка, 18 каб 415, 
повідомляє департамент економічної політики Львівської ОДА. 

Якщо ви представник бізнесу і маєте проблеми з логістикою, або інші 
проблеми : 0634299853 (Володимир Тимців) 

Якщо ви представник підприємства, яке може виготовляти засоби 
індивідуального захисту, або надати матеріали для їх виготовлення - звертайтеся 
за телефонами: 0967383565 (Іван Грубель). 

Якщо Ви хочете допомогти, але не знаєте кому та як - телефонуйте 
контактному центрі координації волонтерства : 0932394702 (Христина Швец). 

У разі наявності інших питань невідкладного характеру звертайтеся на 
загальну контактну лінію: тел.: 0634667138 (Степан Куйбіда). 
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Фахівці ГУ Держпраці відтепер 

консультують онлайн 

З метою забезпечення безперервної роботи в частині проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції 
Держпраці, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID – 19), посадові особи 
Головного управління Держпраці у Львівській області надають 
консультації ОНЛАЙН: 

З питань трудового законодавства: Материцький Андрій Євгенович – 
заступник начальника Управління з питань праці. тел.: (032) 235-48-42, e-mail: 
materand2015@ukr.net 

Климчук Наталія Романівна  – заступник начальника відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових 
актів у Львівській області, тел/Viber: (099) 362 95 85, e-mail: 
natalichka.klimchuk@gmail.com 

Бринь Лариса Володимирівна – заступник начальника відділу нагляду в 
АПК та СКС, тел/ Viber: (067) 52 51 119, e-mail: dsp.sks.apk@gmail.com 

Пристайко Ігор Романович – начальник відділу експертної роботи, 
ринкового нагляду та надання адміністративних послуг, тел/ Viber: (067) 96-18-
782, e-mail: dsp.lviv.era@gmail.com 

Окрім цього, отримати консультації з питань, що відносяться до 
компетенції Головного управління Держпраці у Львівській області можна: 

-зателефонувавши до громадської приймальні за номером: (032) 235-48-42; 
-надіславши листа на електронну скриньку сектору звернень громадян та 

доступу до публічної інформації: sector.zvernen@gmail.com 
-надіславши звернення на електронну скриньку ГУ Держпраці у Львівській 

області: 13lv@dsp.gov.ua; 
-скеровувати листа через засоби поштового зв’язку на адресу: Головне 

управління Держпраці у Львівській області, м. Львів, пл.. Міцкевича, 8, 7 пов; 
79005. 
Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області 

Джерело:www.pigcongress.org 
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Джерело: www.agrotimes.net 
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Олег Стасів, канд. екон. наук, доцент, директор інституту 

Наталія Котько, канд. екон. наук, зав. лабораторії економіки 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Соціально-економічні наслідки впливу світової пандемії 

коронавірусу на розвиток вітчизняної агропродовольчої 

сфери та сільських територій 

З набуттям захворюваності вірусом COVID-19 масштабів світової пандемії 
людство зіткнулося з однією найсерйозніших у новітній історії глобальних криз у 
галузі охорони здоров’я, що також становить значні ризики для світової та 
національних економік. Незважаючи на деяке ослаблення спалаху захворювання 
коронавірусом у Китаї, рівень інфікування хворобою населення продовжує 
зростати, зокрема у країнах Європи, Південній Кореї, Ірані, США.                                            
У статистичному вимірі кількість заражених осіб подвоюється впродовж кожних 
6 днів. Результати досліджень науковців Австралійського національного 
університету дали підставу для прогнозних сценаріїв, згідно з якими загальна 
смертність може становити від 15 до 68 мільйонів осіб. 

Хоча захворювання COVID-19 передусім проявляється як критично вагома 
загроза здоров’ю громадян, і вчені ще не мають чіткого розуміння поведінки 
вірусу, швидкості передачі та всієї міри зараження, масштаби й стрімка динаміка 
поширення хвороби дають підстави для експертних прогнозів щодо потенційно 
істотного впливу пандемії на економіку як кожної країни, так і світову загалом. 
Оцінка його масштабу обумовлюється значним рівнем невизначеності внаслідок 
складно передбачуваного пандемічного сценарію, відсутності історичних даних 
та динамічної мінливості ситуації на світовому фінансовому ринку. За різними 
припущеннями, внаслідок розповсюдження коронавірусу очікується: зниження 
світового ВВП з передбачуваних раніше 2,9 до 2,4 відсотків, а за умови 
найгіршого перебігу подій зростання за даного показника взагалі не 
відбуватиметься.  

Навіть за сценарієм “низького ступеня важкості” орієнтовні втрати для 
світового ВВП становитимуть 2,4 трлн дол.; у міру збільшення рівня критичності 
ситуації його спад потенційно може сягнути до 9 трлн дол. CША. За оцінкою 
провідних вітчизняних експертів, у випадку продовження запровадженого в 
державі карантину на декілька місяців ВВП України у 2020 р. впаде на 9 %.   

Нарівні зі сферою охорони здоров’я, галузі сільськогосподарського 
виробництва та агропродовольчий сегмент загалом належать до безумовних 
пріоритетів кожної держави. Застосовувані на міжнародному та 
загальнодержавному рівнях для запобігання виникненню і поширенню 
короновірусної хвороби заходи (карантинні обмеження в глобальних 
агропродовольчих логістичних ланцюжках вантажних поставок; припинення 
міжнародних і міжміських пасажирських перевезень; введення карантину 
вдошкільних і освітніх закладах, закриття ринків, закладів громадського 
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харчування, роздрібної торгівлі, відпочинку, культури тощо) призводитимуть до 
зміни обсягів і структури попиту як на внутрішньому, так і зовнішньому 
продовольчих ринках.  

З огляду на високий рівень невизначеності щодо вірогідної динаміки зміни 
пандемічної ситуації в Україні вести мову про оцінку її довгострокового впливу на 
розвиток вітчизняної агропродовольчої сфери наразі передчасно. Однак 
попередньо можна припускати: 
 ‒ зниження економічної активності в Китаї, інших країнах Азії, а також у Європі 
матиме відчутний вплив на кон’юнктуру світового ринку сільськогосподарської 
продукції, а отже, і на вітчизняний аграрний сектор, зважаючи як на переважно 
екпортноорієнтовану модель його розвитку, так і падіння внутрішнього попиту в 
сегменті закладів громадського харчування та очікуваного зменшення доходів 
домогосподарств; 
‒ залежність вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників від імпорту 
матеріально-технічних ресурсів, у випадку запровадження жорстких 
обмежувальних заходів їх зарубіжними постачальниками, обумовлюватиме 
посилення вразливості національної агропродовольчої сфери до ризиків цінових 
змін і своєчасної фізичної доступності ресурсного забезпечення, зокрема в період 
проведення весняно-польових робіт; 
‒ особливо відчутного впливу запроваджених у державі карантинних обмежень на 
міську ринкову торгівлю вирощеною в ОСГ продукцією зазнають селяни саме в 
областях Карпатського регіону (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
Чернівецька), де частка вказаного сегменту в загальних обсягах 
сільськогосподарського виробництва становить у середньому понад 60 % (значення 
цього показника в Україні – 41,2 %); 
‒ наявними є достатньо вагомі підстави очікувати в Карпатському регіоні 
порівняно більш масштабних соціальних наслідків для сільських територій, що 
тією чи іншою мірою впливатимуть на розвиток агропродовольчої сфери й 
економічну стабільність загалом; там проживає в середньому кожен п’ятий 
сільський житель держави (20 %) у віці понад 60 років, а отже, потенційно вищими 
є ризики вразливості до інфікування та розповсюдження короновірусної хвороби; 
зважаючи на вищу частку аграрної зайнятості сільського населення (24,1 %; при 
середньодержавному значенні згаданого показника – 18 %) допустимо передбачати 
більш стрімку динаміку зниження доходів домогосподарств за всіма каналами їх 
формування; порівняно відчутнішим буде тиск на регіональну систему охорони 
здоров’я та місцевий ринок праці внаслідок повернення зовнішніх трудових 
мігрантів, переважний контингент яких у загальній чисельності українських 
заробітчан становлять сільські жителі Західного регіону держави. 

Загалом, пандемія стала безпрецедентним за масштабами викликом для 
органів державної влади, відомчого управління, санітарно-епідеміологічних 
підрозділів. Подолання її наслідків потребуватиме мобілізації широкого спектру 
інструментарію фінансово-грошової та фіскальної політики. Набутий при цьому 
досвід має стати імпульсом до конструктивних змін  у організаційно-виробничій 
структурі, структурі економічних відносин, зокрема в агропродовольчій сфері, 
запровадження більш прогресивних форм і систем організації праці. 
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 Інформація 

 про порядок та умови проведення конкурсу  

на виконання заходів Комплексної програми 

підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Львівської області у 2020 році 

Право на фінансову підтримку мають суб’єкти господарювання – юридичні 

особи та фізичні особи-підприємці, сімейні фермерські господарства, 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які є суб’єктами малого 

підприємництва, фізичною особою-підприємцем відповідно до статті                                                 

55 Господарського кодексу України та зареєстровані в установленому порядку у 

Львівській області. 

Напрями фінансової підтримки  

І. Фінансова підтримка шляхом 

компенсації відсотків за кредитами та за 

комісію супроводження договорів 

фінансового лізингу. 

  

Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за 

залученими кредитами надається в розмірі 1,5 облікової 

ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не 

більше ставки, передбаченої угодою кредитування. 

Фінансова підтримка на умовах фінансового лізингу 

надається в розмірі 0,5 облікової ставки НБУ, що діє на 

дату нарахування комісії за супроводження договорів 

фінансового лізингу, але не більше ніж  

100,0 тис.грн. протягом бюджетного року. 

Максимальна сума фінансової підтримки протягом 

бюджетного року 200,0 тис.грн для юридичних осіб та 100,0 

тис.грн. для фізичних осіб 

Обсяг фінансування  9,5 млн. грн 

Назва юридичної особи та юридична адреса 

установи, куди подаються документи, 

телефон для довідок (Далі - назва 

юридичної особи, адреса, телефони)  

Департамент агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації; 

м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 53); 

тел.:255-05-70 

ІІ. Фінансова підтримка на зворотній 

основі у вигляді пільгових кредитів  

Підтримка надається у вигляді кредиту переможцям 

конкурсу бізнес-планів із здійснення діяльності в 

агропромисловому комплексі у розмірі до 500 тис. грн 

терміном до 5 років з відстроченням повернення основної 

суми зобов’язання до одного року (відтермінування сплати 

до терміну надання кредиту не враховується) 

Обсяг фінансування  5,0 млн. грн 

Назва юридичної особи, адреса, телефони  Фонд індивідуального житлового будівництва на селі 

Львівської облдержадміністрації;  

м. Львів, вул. Пекарська, 95; 

тел.: 225-65-08, 225-65-07, 255-05-70 
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Напрями фінансової підтримки  

ІІІ. Фінансова підтримка у вигляді 

часткового відшкодування вартості 

придбаного обладнання для 

зберігання, переробки, 

транспортування та передпродажної 

підготовки с/г продукції 

Фінансова підтримка надається сільськогосподарським 

обслуговуючим кооперативам у розмірі до 70 відсотків 

вартості придбаного обладнання, але не більше ніж  200 

тис грн одному кооперативу 

Обсяг фінансування  400,0 тис. грн 

Назва юридичної особи, адреса, 

телефони  

Департамент агропромислового розвитку ЛОДА; 

м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 53); 

тел.:255-05-70 

ІV. Фінансова підтримка у вигляді 

часткового відшкодування вартості 

сертифікації органічного 

виробництва та заготівлі 

органічних об’єктів рослинного 

світу 

Фінансова підтримка надаються в розмірі фактичних 

витрат, але не більше ніж 20,0 тис. грн одному суб’єкту 

господарювання 

Обсяг фінансування   140,0 тис. грн 

Назва юридичної особи, адреса, 

телефони 

Департамент агропромислового розвитку ЛОДА; 

м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 56); 

тел.: 255-05-72, 255-05-70 

V. Фінансова підтримка суб’єктів 

бджільництва та пасічників у 

вигляді часткового відшкодування 

вартості придбаного племінного 

матеріалу бджіл та паспортизації 

пасіки 

Фінансова підтримка надається у розмірі 50 % вартості 

племінного матеріалу, але не більше 150,0 грн за одну 

племінну матку та 750,0 грн за одну племінну 

бджолосім’ю. Загальна сума підтримки для фізичної особи 

не більше 5,0 тис. грн., для юридичної особи - 20,0 тис. грн  

Відшкодування вартості паспортизації пасіки 

(ветеринарного обстеження та оформлення паспорта) 

здійснюється у розмірі фактичних витрат, але не більше                             

1 тис. грн. на одному пасічнику 

Обсяг фінансування  500,0 тис. грн 

Назва юридичної особи, адреса, 

телефони 

Департамент агропромислового розвитку ЛОДА; 

м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 59); 

тел.:255-05-72, 255-05-70 

VI. Безповоротна фінансова 

допомога на реалізацію 

інвестиційного проєкту 

Фінансова підтримка надається фізичним особам -

підприємцям (сімейним фермерським господарствам), які 

здійснюють чи започаткували діяльність з виробництва 

продукції сільського господарства, її зберігання, переробки 

на реалізацію інвестиційного проєкту 

мікропідприємництва у розмірі до 50,0 тис.грн. Сума 

коштів фінансової підтримки не може перевищувати 70 % 

від загальної вартості інвестиційного проєкту 

Обсяг фінансування  800,0 тис. грн 

Назва юридичної особи, адреса,  

телефони 

Департамент АПР Львівської облдержадміністрації; 

м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 53); 

тел.255-05-70 

Термін подачі документів З дня опублікування оголошення і до 10.12.2020 року 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

Перелік документів, які подаються до конкурсної Комісії, визначений 

Порядком використання у 2020 році коштів обласного бюджету на виконання 

заходів Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, затвердженим 

розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від                               

10 березня 2020 року №152/0/5-20. 

Комплексна програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва 

Львівської області на 2016-2020 роки, затверджена у новій редакції рішенням 

Львівської обласної ради від 5 грудня 2019 року №938. 

Детальна інформація на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної 

адміністрації: www.loda.gov.ua (сторінка Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської облдержадміністрації в рубриці «Програми»). 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 



13 

2020 / № 6 (123) 

 

 

Джерело: www.me.gov.ua 
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Призначено нового Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України  

17 березня 2020 року Верховна Рада України на своєму засіданні 
проголосувала за призначення Міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України. Міністром став Ігор Петрашко. 

Відповідне рішення підтримали 243 народних депутати.  

Президент України підписав  

закон про підтримку бізнесу 

Президент України підписав закон про стимулювання бізнесу та економіки у 
зв’язку із запровадженням карантину в Україні. Серед цих заходів – звільнення 
фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб від єдиного соціального внеску. 
Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України. 

Закони запроваджують для бізнесу такі заходи. 
– звільнення бізнесу від штрафів за порушення податкового законодавства у 

період з 1 березня по 30 квітня 2020 року; 
– звільнення від оподаткування єдиним соціальним внеском всіх ФОПів за 

березень та квітень 2020 року, за несплату ЄСВ за цей період не штрафуватимуть; 
       – встановити мораторій на перевірки бізнесу з 18.03.2020 р. по 31.05.2020  р.; 

– продовжити термін подання річної декларації про майновий стан (подається 
громадянами, зокрема держслужбовцями) до 1 липня 2020 року (термін подання 
річної декларації закінчується 30 квітня); 

– зробити податкові канікули з плати за землю (місцевий податок) з 1 березня 
по 30 квітня 2020 року; 

– виключити нежитлову нерухомість з бази оподаткування податком на 
нерухоме майно протягом 1 березня-30 квітня 2020 року. 

Джерело: www.agronews.ua 
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Джерело: www.agronews.ua 

Джерело: www.tax.gov.ua 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Агровиробників звільнили від 

сплати податку за землю протягом 

двох місяців 

В Україні для аграріїв скасовано ПДВ на сільгоспземлі та на дохід від 
орендної плати земель сільгосппризначення державної власності на два місяці 
через пандемію корона вірусу. Про це інформує заступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький. 

«У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на 
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
короновірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого не сплачується плата за 
землю протягом двох місяців, сільськогосподарські товаровиробники зможуть 
зекономити кошти в розмірі 486,1 млн грн за рахунок використання земель 
сільськогосподарського призначення державної власності без відповідної плати», 
– відзначив заступник міністра. 

Джерело: www.mе.gov.ua 

Контакт-центр податкової 

продовжує працювати в період 

карантину 

Контактний центр Державної податкової служби України продовжує надання 
консультативних послуг платникам податків. Отримати інформаційно-довідкові 
послуги можна за телефоном 0 800 501 007 з 10.00 до 17.00 (крім суботи, неділі 
та святкових днів). 

У неробочий час є можливість залишити запитання за допомогою сервісу 
«Залиште питання – ми Вам зателефонуємо». 

Також надіслати запитання та повідомлення можна на електронну адресу: 
idd@tax.gov.ua 

Звертаємо увагу, що за допомогою Загальнодоступного інформаційно-
довідкового ресурсу (ЗІР) платники мають змогу отримати відповіді на питання, 
які їх цікавлять, у будь-який зручний для них час.  

Скористатись ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС або безпосередньо 
у  мережі  Інтернет за адресою: www.zir.tax.gov.ua 
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Підприємці можуть не сплачувати 

ЄСВ «за себе» за березень-квітень 

2020 року 

Фахівці ДПС в Івано-Франківській області інформують, що звільняються від 
нарахування та сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, особи, які 
проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в 
частині сум, що підлягають сплаті цими особами за періоди з 1 до 31 березня та з 
1 квітня до 30 квітня 2020 року «за себе». 

Вказані зміни передбачені Законом України від 17.03.2020 р. №533-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

Також законом передбачено, що тимчасово штрафні санкції, визначені 
частиною 11 статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальновобов’язкове державне соціальне страхування» не застосовуються за 
наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по             
30 квітня 2020 року: 

- несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску; 
- неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з 

видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів); 
- несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових 

органів. При цьому частина друга пункту 7 частини 11 статті 25 цього Закону 
щодо такого порушення, вчиненого щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня 
по 30 квітня 2020 року, не застосовується. 

Протягом  періодів  з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року 
платникам єдиного внеску не нараховується  пеня, а нарахована пеня за ці 
періоди підлягає списанню. 

Водночас наголошуємо, що суб’єкти господарювання, які використовують 
найману працю, сплачують нараховані суми єдиного внеску за найманих 
працівників за відповідний календарний місяць не пізніше 20 числа наступного 
місяця (крім гірничих підприємств, які сплачують єдиний внесок не пізніше                      
28 числа наступного місяця). 
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Затверджено порядок 

здешевлення відсотків  

за залученими кредитами  

для агровиробників 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 202 
затверджено порядок надання сільгосптоваровиробникам фінансової підтримки 
шляхом компенсації відсотків за залученими кредитами у банківських 
установах. 

Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам господарювання 
агропромислового комплексу, які: 

- провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні 
кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) 
характеру, пов'язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва; 

- мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній рік до 20 млн гривень. 

Компенсації підлягають відсоткові ставки за: 
- кредитами до 1 року, залученими для покриття виробничих витрат; 
- кредитами більше 1 року, залученими для придбання основних засобів 

сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов'язаних з 
будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського 
призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів (у 
тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід). 

Розмір компенсації становитиме 1,5 облікової ставки Національного банку, 
що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених 
кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів. 

Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що 
підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва. 
Для отримання компенсації в уповноважений банк подається: 

- заявка на участь у конкурсі за встановленою Мінекономіки формою; 
- згода про надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка 

становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, 
визначеною уповноваженим банком. 

Мінекономіки очікує, що програма почне працювати у квітні 2020 року. 
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Уряд розширив перелік 

дозволених під час карантину 

видів діяльності 

25 березня на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України № 211 «Про запобігання поширення на 
території України коронавірусу СОVID-19», які знімають запроваджену на час 
карантину заборону зі здійснення певних видів діяльності. 

Так, на період карантину знята заборона щодо оптової торгівлі харчовими 
продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної 
практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних 
матеріалів, а також деяких інших видів діяльності. 

Мінекономіки посилить 

моніторинг продуктів соціального 

призначення 

25 березня на засіданні Уряду дано доручення Міністерству розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України проводити моніторинг цін 
продуктів соціального призначення та наявності таких продуктів у торговельних 
мережах. 

Таке рішення прийняте з метою недопущення спекулятивного зростання цін 
на продукти соціальних груп. Визначення та оновлення переліку таких продуктів 
доручено Державній службі статистики України. 

Мінекономіки проводять моніторинг як цін, так і фізичної наявності 
продуктів на полицях магазинів в кожній області та продовжує постійний діалог з 
виробниками та постачальниками продуктів харчування. 

Джерело: www.me.gov.ua 
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Кабінет Міністрів України удосконалив механізм держпрограми «Доступні 
кредити «5-7-9%», зокрема, передбачається збільшення максимальної суми 
кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за 
кредитом. 

«Уряд вдосконалює механізм Державної програми «Доступні кредити «5-7-
9%», розширює її функціонал та коло підприємців, які зможуть нею 
скористатися. Задля цього Кабінет Міністрів у середу, 18 березня, прийняв 
постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки 
суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва», – ідеться в 
повідомленні Міністерства фінансів України. 

Водночас при підготовці зазначених змін виникла нагальна потреба 
доповнення їх положеннями, спрямованими на запобігання поширення 
коронавірусної хвороби в Україні та подолання її наслідків. 

Які нові можливості передбачені: 
1) Збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн; 
2) Розширення інвестиційних цілей, на які можуть бути надані кредити за 

цим Порядком: 
- придбання нежитлової нерухомості без права передачі такої нерухомості в 

платне або безоплатне користування третім особам; 
- придбання об’єктів права інтелектуальної власності за договорами 

комерційної концесії (франчайзинга), пов’язаних із реалізацією суб’єктом 
підприємництва інвестиційного проєкту; 

- поповнення обігових коштів суб’єктів підприємництва у розмірі не більше 
25% від загальної вартості інвестиційного проєкту, що фінансується за рахунок 
кредитних коштів; 

3) Перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом; 
4) Збільшення до 35% рівня максимальної суми сплати за гарантією Фонду 

розвитку підприємництва з відповідним збільшенням допустимого рівня частки 
проблемної заборгованості за кредитами, наданими новоствореним суб’єктам 
підприємництва, до 25%. 

Уряд удосконалив механізм 

держпрограми «Доступні кредити 

«5-7-9%» 
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Уряд підтримав рішення про виділення коштів  

на розвиток садівництва, виноградарства  

та хмелярства 

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову «Про внесення змін до 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», що визначає Порядок 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
садівництва, виноградарства та хмелярства. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 p. №77 (із змінами, 
внесеними постановою КМУ від 19.02.2020 p. № 109) для стимулювання 
збільшення площ насаджень, обсягів виробництва плодово-ягідної продукції, 
винограду та хмелю, нарощування потужностей із їх зберігання та переробки 
планується спрямувати 400 млн гривень.  

Зокрема, Постановою передбачено: 
- озширити напрями об’єктів будівництва, за які надається часткове 

відшкодування, за рахунок зняття обмежень щодо ємності холодильників для 
зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного 
виробництва, та доповнення цехами первинної переробки винограду, плодів та 
ягід власного виробництва; 

- запровадити часткове відшкодування вартості за новим напрямом: 
придбання ліній з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів 
винограду на соки, пюре, виноматеріали. 

Також додатково до обмежувальних нормативів встановлюється граничний 
відсоток відшкодування за кожним напрямом та максимальний обсяг 
фінансування за даним порядком у сумі не вище 25 млн гривень. 

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній 
основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на 
додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з                              
01 січня по 30 вересня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та 
хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цей же період 
основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, а саме: 

- за придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та 
хмелю (після закладення насаджень) у розмірі до 80% вартості без ПДВ; 

- за проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем 
краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення 
таких робіт, у розмірі до 30% вартості без ПДВ (після повного завершення 
монтажних робіт); 
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- за нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання 
плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів 
первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного 
виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які 
вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 30% вартості без ПДВ; 

-за придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які 
вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та 
хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід 
та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали у розмірі до 30% 
вартості без ПДВ (без урахування податку на додану вартість) після завершення 
пуско-налагоджувальних робіт; 

- за придбані техніку та обладнання (в тому числі іноземного виробництва, 
яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у 
виноградарстві, садівництві та хмелярстві, згідно з визначеним 
Мінекономіки переліком у розмірі до 30% вартості без ПДВ. 

Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року 
суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним особам не може перевищувати        
25 млн грн. 

Для отримання часткового відшкодування вартості за придбаний садивний 
матеріал та проведені роботи суб’єкти господарювання документи мають подати 
до 01 жовтня. 

Розподіл коштів за напрямами та їх перерозподіл протягом року з 
урахуванням фактичного подання документів для отримання часткового 
відшкодування вартості затверджується наказом Мінекономіки. 

Запрацював інформаційний портал підтримки 

підприємців на час карантину 

Офіс розвитку малого та середнього підприємництва створив загальний 
інформаційний ресурс для бізнесу під час карантину: http://sme.gov.ua/covid19/. 
Наразі сайт містить актуальну інформацію та буде системно оновлюватись.  

«Цей портал дозволить підприємцям, перш за все, отримувати виключно 
офіційну інформацію, вже зібрану в єдиному місці. Ми будемо оновлювати її та 
повідомляти про всі зміни, які запроваджуватимуться для малого та середнього 
бізнесу», – зазначив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України Дмитро Романович.  

На сайті вже доступна інформація про діючі обмеження для МСБ з метою 
протидії поширенню захворювання COVID-19, перелік заходів державної 
підтримки, відповіді на головні питання від бізнесу.  

Ресурс також буде наповнюватись корисними посиланнями, порадами 
фахівців та новинами для підприємців. 
Джерело: www.me.gov.ua 
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Фізична особа одноосібно обробляє 

земельну ділянку – об’єкт 

оподаткування не виключається 

Податківці нагадують, що ст. 67 Конституції України встановлено: кожен 
громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 
встановлених законом та щорічно подавати до контролюючих органів за місцем 
реєстрації декларацію про свій майновий стан і доходи (далі – Декларація) за 
минулий рік у порядку, встановленому законом. 

Порядок декларування доходів, одержаних фізичними особами, 
регулюється нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до 
норм якого подавати Декларації зобов’язані і одноосібники, які самостійно 
обробляють власні земельні ділянки (паї) загальною площею понад 2 га та 
отримують доходи від продажу сільськогосподарської продукції (пп. 165.1.24 ст. 
165 ПКУ). 

Для фізичних осіб встановлено граничні строки подання податкових 
Декларацій, а саме: відповідно до пп. 49.18.4. ст. 49 ПКУ громадяни зобов’язані 
подати Декларації – до 1 травня року, що настає за звітним (за 2019 рік 
Декларація подається не пізніше 30 квітня 2020 року). 

Крім того, при отриманні у 2019 році доходів від здавання в оренду 
(суборенду, емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка не 
є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець (громадянин-
одноосібник) визначає свої податкові зобов’язання за результатами такого року у 
річній податковій Декларації та сплачує податок з таких доходів за своєю 
податковою адресою. 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних 
земельних ділянках площею понад 2 га, та доходи від надання власних 
земельних ділянок в оренду іншій фізичній особі підлягають оподаткуванню 
податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за ставкою 18 % та військовим 
збором за ставкою 1,5 %. 

Самостійно сплатити узгоджені податкові зобов’язання платники ПДФО 
зобов’язані до 1 серпня року, що настає за звітним. 

Додатково повідомляємо, що фізичні особи, які одноосібно обробляють 
земельні ділянки (паї) та отримують доходи від продажу власної 
сільськогосподарської продукції, мають можливість здійснювати таку діяльність 
з вирощування сільськогосподарських культур, зареєструвавшись суб’єктами 
господарювання – фізичними особами підприємцями, зі сплатою відповідних 
податків і зборів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування – до відповідних цільових фондів, згідно з 
вимогами чинного законодавства. 



24 

2020 / № 6 (123) 

Згідно з пп. 47.1.2. ст. 47 ПКУ відповідальність за складання податкової 
звітності несуть фізичні особи – платники податків та їх законні чи 
уповноваженні представники у випадках, передбачених законом. 

Так, порушення податкової дисципліни тягне за собою накладення штрафів, 
а саме платники податків несуть, зокрема: 

-відповідальність, передбачену нормами ПКУ: у разі подання податкової 
Декларації з порушенням граничних термінів або неподання податкової 
Декларації застосовується штрафна санкція, передбачена п. 120.1 ст. 120 ПКУ – 
накладається штраф у розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне 
подання; 

-адміністративну відповідальність, передбачену частиною першою ст. 164 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема за провадження 
господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, 
що тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 грн до 34 000 
грн, з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і 
грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного 
правопорушення, чи без такої. 

Варто зазначити, що власники земельних часток (паїв), які самостійно 
обробляють свої ділянки, вирощують на них сільськогосподарську продукцію, 
реалізовують її, тобто є учасниками товарного сільськогосподарського 
виробництва (не будучи при цьому зареєстрованими суб’єктами 
господарювання або фізичними особами – підприємцями, або фермерськими 
господарствами) не є соціально захищеними. 

Працюючи роками на своїй землі та не сплачуючи єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, селяни-одноосібники не 
формують свій трудовий стаж і тим самим позбавляють себе соціальних 
гарантій на випадок тимчасової втрати працездатності, пенсійного забезпечення 
тощо. 

Враховуючи вищевикладене, за результатами 2019 року фізичним особам, 
які здійснюють вищезазначені види діяльності, необхідно подати Декларацію та 
сплатити податки вчасно та у повному обсязі відповідно до норм податкового 
законодавства, адже наповнення державного бюджету, реалізація завдань та 
функцій держави безпосередньо залежать від ефективного виконання усіма 
суб’єктами податкового права податкового обов’язку. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Ринок харчових продуктів:  

як уникнути штрафів 

Держспоживслужби 

У квітні 2018 року в Україні набрав чинності закон, який суттєво змінив 
правила гри для операторів ринку харчових продуктів. Згідно з законодавством, 
Держспоживслужба повинна наблизитись до європейської практики контролю. 
Минуло майже 2 роки, і вже є певне розуміння того, на що потрібно звернути 
увагу під час перевірок. 

Всі потужності операторів харчового ринку мають бути зареєстровані 
державою. Вимога стосується і фізичних, і юридичних осіб – про кожне ваше 
виробництво, склад, пакувальний цех, магазин, ринок тощо має знати 
Держспоживслужба. Кожна потужність реєструється окремо, так само необхідно 
повідомляти про припинення її діяльності. За використання незареєстрованих 
об’єктів доведеться сплатити штраф у розмірі 20 мінімальних заробітних плат 
для юридичних осіб і 11 для фізичних осіб-підприємців. Дотримуватися вимог 
законодавства досить просто – необхідно завантажити відповідну заяву на сайті 
відділу Держспоживслужби в регіоні, де розташовані потужності, заповнити та 
подати її. Це безкоштовна послуга. 

Потрібно підготуватися до планових та позапланових перевірок бізнесу  
Державна установа використовує ризикоорієнтований підхід – якщо проблем 

не було, то на вас очікує одна інспекція у 2 роки. Якщо у минулому фіксувалися 
порушення, то максимально може бути 4 перевірки та аудит. А ось позапланових 
заходів контролю може бути більше: якщо споживач подає скаргу, 
Держспоживслужба зобов’язана перевірити підприємство. Про таку перевірку 
завчасно не повідомляють. При цьому інформацію щодо планових 
інспекцій можна знайти в річних планах на сайтах територіальних відділів 
Служби.   

До початку інспекції. Коли співробітники Держспоживслужби завітали на 
ваше підприємство з інспекцією, перевірте їхні службові посвідчення, вимагайте 
оригінал документа на проведення заходу (там повинно бути вказано, у зв’язку з 
чим він проводиться), зробіть копію. Ретельно перевірте інформацію про вашу 
організацію, вказану в документі, адже помилки є підставою для відмови 
допуску комісії до роботи. Перевірте, чи внесено в журнал заходів держконтролю 
дані контролера. Якщо він не має повноважень на проведення перевірки, його 
підпису там не буде. 

Під час перевірки. Проведення інспекції можуть контролювати 
представники компанії, наприклад, адвокат, які мають право робити фото і 
відеофіксацію. Якщо відповідальна особа підприємства або певні документи 
тимчасово відсутні, можна попросити інспекторів зачекати на них. 
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Джерело: www.bakertilly.ua 

Кожну розбіжність у тлумаченні фактів між Держспоживслужбою і 
підприємством необхідно фіксувати. Кожен зразок продукції, який беруть 
перевіряючі, так само брати та відправляти на незалежну експертизу. Пишіть «не 
погоджуюсь», якщо не згодні з перевіряючими, і надавайте письмові пояснення. Все 
це допоможе в суді при оскарженні дій і санкцій держоргану. 

Після закінчення перевірки. Інспектор складає акт, який підписує 
представник підприємства. Переконайтесь, що в ньому зафіксовані всі ваші 
зауваження. Комісія може дати 10-15 днів на виправлення не суттєвих порушень, це 
допоможе уникнути штрафу. 

Звертайтесь до вищого органу і суду, якщо не згодні з результатами перевірки 
Якщо попри все інспектори на компанію наклали штраф, з яким ви не згодні, 

необхідно подати скаргу до Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів у Києві. Це вища інстанція для 
територіальних органів Держспоживслужби. Там мають розглянути звернення без 
участі сторін і винести остаточний вирок. Якщо він не задовольняє, можна 
звертатись до суду. Практика знає випадки, коли судді ставали як на бік 
підприємців, так і підтверджували рішення держоргану.  

Наразі Держспоживслужба приділяє найбільшу увагу плановим перевіркам. 
Отже, дотримуйтесь вимог законодавства, не давайте особам без повноважень 
можливості заходити на підприємство і вимагати гроші, подавайте скарги на 
безпідставні рішення комісій – у такому разі штрафів від Держспоживслужби не 
буде або вони будуть мінімальними. 

Під час карантину скарги на рейдерів 

Мінюст приймає онлайн 

Офіс протидії рейдерству почав приймати скарги на незаконні дії через 
портал дежпослуг. Про це заступник міністра юстиції України з питань державної 
реєстрації Ольга Оніщук . 

«Офіс протидії рейдерству в умовах карантинних обмежень ми не на мить не 
припиняє своєї роботи. Справи на реєстраційні дії розглядаються щодня», – 
написала вона. 

Джерело: www.minjust.gov.ua 
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Джерело: www.uteka.ua 

Особливості видачі лікарняного  

та його оплати під час дії карантину 

В умовах накладення карантину діє особливий порядок видачі листків 
непрацездатності, який передбачений розділом 5 Інструкції про порядок видачі 
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.  

Отримати лікарняний у зв’язку з відстороненням від роботи під час карантину 
можуть особи, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, якщо: ці особи 
були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями; у разі 
неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб за їх згодою на іншу 
роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб. У такому випадку 
листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з 
висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС.  

Принагідно нагадуємо, що якщо тимчасова непрацездатність застрахованої 
особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної 
служби, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду 
надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини. 

Обмін земельними ділянками у 

масиві  земель сільгосппризначення 

Масив земель сільськогосподарського призначення – сукупність земель та 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складаються з 
сільськогосподарських та необхідних для їх обслуговування 
несільськогосподарських угідь (земель під польовими дорогами, меліоративними 
системами, господарськими шляхами, прогонами, лінійними об’єктами, об’єктами 
інженерної інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, іншими 
угіддями, що розташовані всередині земельного масиву), мають спільні межі та 
обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними 
дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими 
захисними насадженнями, водними об’єктами тощо) (ЗУ «Про землеустрій» від 
22.05.2003 р. № 858-ІV). 
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Процедура обміну земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 
що розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, 
складається з наступних етапів: 

1.Укладення договору оренди (суборенди) відповідних ділянок. Особливості 
укладення договору оренди (суборенди): 

- суб’єктний склад – власники та орендарі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель 
сільськогосподарського призначення; 

- об’єктний склад – земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства та особистого 
селянського господарства; 

- укладення договору суборенди у такому разі не потребує згоди орендодавця, 
при цьому орендар залишається відповідальним перед орендодавцем за виконання 
договору оренди; 

- припинення дії одного з договорів оренди, суборенди земельної ділянки, 
укладених у порядку обміну правами користування, припиняє дію іншого 
договору оренди, суборенди, укладеного взамін, про що обов’язково зазначається 
у таких договорах. 

2.Проведення державної реєстрації прав оренди (суборенди). 
Повідомлення орендодавця про обмін земельними ділянками протягом п’яти 

днів з дня державної реєстрації права суборенди. У письмовому повідомленні 
зазначаються кадастровий номер земельної ділянки (за наявності), строк, на який 
укладено договір суборенди, та особа, якій передано в суборенду земельну 
ділянку. Письмове повідомлення надсилається орендодавцеві рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку. 

 
Які особливості обміну (міни) земельних ділянок державної або 

комунальної власності? 
Обмін (міна) земельної ділянки державної або комунальної власності, 

розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення, на іншу 
земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, здійснюється лише у разі, якщо 
обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку або різниця 
між нормативними грошовими оцінками становить не більш як 10% (абз. 2 ч. 2 ст. 
37–1  Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ). 

 
Чи є переважне право на укладення договору оренди особі, що 

користується істотною частиною масиву земель сільгосппризначення ? 
За наявності пропозиції іншої особи щодо укладення договору оренди цієї ж 

земельної ділянки, особа (крім особи, яка має переважне право на поновлення 
договору оренди відповідно до ст.33 Закону України «Про оренду землі»), якій 
належить право користування істотною частиною масиву земель 
сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договору 
оренди на умовах, не гірших, ніж умови для зазначеної особи. 

 Джерело: www.lawmsb.com.ua 
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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 

47939 4624286900:08:000:0558 14.3929 Львівська область, Самбірський район,  

на території Бісковицької сільської ради  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.04.2020           

10:00 

47956 4620388000:09:011:0001 5.5066 Львівська область, Бродівський район, на 

території Черницької сільської ради 
10.07 28.04.2020           

11:00 

48025 4623681800:07:000:0344 3.3765 Львівська область, Пустомитівський 

район, с. Вовків 
Для іншого 

сільськогосподарського 

призначення 

29.04.2020           

11:00 

48075 4623655500:07:000:0023 52.0000 Львівська область, Пустомитівський 

район, Щирецька селищна рада 
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.05.2020           

11:00 

47880 4621810200:01:014:0015  8.0000  Львівська область, Золочівський район,  

м. Глиняни, вулиця Шептицького 
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.04.2020           

11:00 

47941 4624286900:04:000:0208 3.8235 Львівська область, Самбірський район, 

 на території Бісковицької сільської ради  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

27.04.2020           

11:00 

Джерело: www.legalaid.gov.ua 

Як отримати правову допомогу  

від держави дистанційно 

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України до 
24 квітня 2020 року. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені.                            
На цей період безоплатна первинна та вторинна правова допомога надається 
дистанційно, із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з 
використанням скриньок для кореспонденції. 

Надати необхідні документи можна через спеціально обладнані скриньки 
для кореспонденції або електронні засоби зв’язку (адреси та електронні пошти 
місцевих центрів з надання БВПД можна дізнатися на офіційному сайті системи 
БПД: www.legalaid.gov.ua). 

Щоб отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань: 
– зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД: 0 800-213-103. 
– поставте запитання у месенджер Фейсбук-

сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/ 
– напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси 

можна дізнатися на сайті системи БПД : www.legalaid.gov.ua) 
– прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова 

допомога» https://t.me/ualegalaid 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
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Наприкінці квітня на Львівщині 

відбудеться аукціон із продажу 

прав оренди  земельних ділянок  

разом із водними об’єктами  

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

 
Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок та 

земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на 
земельних торгах, а саме: 
1. 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; 
2. 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; 
3. 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; 
4. 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; 
5. 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; 
6. 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; 

7. 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; 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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 – 22.04.2020 р. до 16 год.30 хв 

 

Держгеокадастр надає вільний доступ до цифрової 

карти  із відображенням реєстру географічних назв 

ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» створило цифрову 
топографічну карту масштабу 1:100000, що охоплює всю Україну. 
http://gki.com.ua/access_map_100k 

Вона містить інформацію про адміністративно-територіальний устрій всіх 
рівнів: -рівень 1 – Автономна Республіка Крим, області, міста зі спеціальним 
статусом (Київ і Севастополь); -рівень 2 – райони та міста обласного значення, 
райони у містах зі спеціальним статусом; -рівень 3 – межі об’єднаних 
територіальних громад; -рівень 4 – межі міських, селищних та сільських рад;                          
-рівень 5 – межі населених пунктів. 

Карта знадобиться під час вирішення питань щодо планування та 
використання природних ресурсів, економічного освоєння території, проєктування 
великих промислових комплексів, навігації тощо. 

Джерело:www.land.gov.ua 

http://gki.com.ua/access_map_100k
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B Європі аграрії борються зі 

шкідниками за допомогою квітів 
 
B багатьох європейських країнах фермери почали використовувати «квіткові 

смужки» посеред поля з висадженою сільгоспкультурою для боротьби з 
шкідниками. 

Фермери впевнені, що біологічна боротьба зі шкідниками є одним із 
способів покращення екологічної ситуації в сільському господарстві.  

«Квіткові смужки» можуть заохочувати природних ентомофагів 
сільськогосподарських шкідників. Це допомагає зменшити зараження 
шкідниками сільськогосподарських культур, а також уникати використання 
хімічних засобів для їх захисту. 

Такий спосіб використовують «органічні фермери», вони повертаються до 
старих практик, організовуючи середовище, в якому можуть жити природні 
хижаки. 

Фермери вирощують квіти серед інших своїх культур, створюючи місце для 
таких істот, як паразитичні оси, які їдять попелицю. Сільгоспвиробники 
експериментують зі смужками кольорових квітів на своїх посівах, створюючи 
шлях для ентомофагів, щоб вони просувалися далі й покривали більше території 
для боротьби зі шкідниками. 

На одній фермі недалеко від міста Букінгем у Британії, був посаджений 
врожай олійного ріпаку – рослина, яка зазвичай робить все поле суцільно 
жовтим, з довгими широкими рядами польових квітів у середині. Це одне з                      
14 місць в дослідженні, в якому перевіряється, наскільки добре польові квіти 
приваблюють комах, що поїдають шкідників, і наскільки добре вони можуть 
допомогти замінити комерційні пестициди. 

Дослідження включає кордон польових квітів навколо кожного поля, який 
деякі фермери використовували протягом останніх двох десятиліть в цьому 
районі для сприяння загального біорізномаїття, а не спеціально для боротьби з 
шкідниками. Але оскільки маленькі жуки не можуть подорожувати далеко, 
дослідники роблять смужки квітів посеред полів. 

Аналогічне дослідження випробували в Швейцарії, де дослідники посадили 
маки, кінзу, кріп та інші квіти вздовж полів озимої пшениці. 

Рослини годували і переховували комах, таких як сонечка, які їли жуків, що 
харчуються пшеницею, і в кінцевому підсумку зменшували пошкодження листя 
на 61%. Дослідники підрахували, що вибір правильного поєднання квітів може 
збільшити врожайність на 10%, що робить його економічно самостійним або 
навіть вигідним для продовження посадки квітів. 

Хоча дослідники говорять, що використання пестицидів, ймовірно, не буде 
повністю усунуто, цей підхід, безумовно, має свої переваги і допоможе суттєво 
скоротити використання хімічних препаратів. 

Джерело: www.agroday.com.ua 
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Реєстраційні аспекти орендних 

правовідносин 

Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом 
України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», 
законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до них, а також договором оренди землі. 

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за 
плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на 
певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку 
відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. 

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із 
сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди 
землі затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Істотними умовами договору оренди землі є: 
- об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір 

земельної ділянки); 
- дата укладення та строк дії договору оренди; 
- орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов 

розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її 
несплату. 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. 
У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, 

спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається 
угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи. 

Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних 
ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель 
державної та комунальної власності – земельних ділянок, що перебувають у 
розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого 
самоврядування). 

У разі укладення договору оренди (суборенди) в порядку обміну правами 
користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, 
розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, у такому 
договорі зазначається договір, взамін якого він укладений. 

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може 
перевищувати 50 років. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від 
дати його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту 
державної реєстрації такого права. 

Якщо строк дії договору оренди землі, що не містить умови про його 
поновлення, закінчився у день або після смерті орендодавця, договір за заявою 
орендаря поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах до моменту 
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державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або 
державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду 
про визнання спадщини відумерлою. Зазначена заява має бути подана до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом одного місяця з 
дня, коли орендарю стало відомо про смерть орендодавця.  

З моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну 
ділянку, передану в оренду особою, яка управляє спадщиною, або державної 
реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про 
визнання спадщини відумерлою договір оренди припиняється, а державна 
реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною 
реєстрацією права власності. 

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. 
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір 

вирішується в судовому порядку. 
Договір оренди землі припиняється в разі: 
Закінчення строку, на який його було укладено. 
Викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому 
законом. 

Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря. 
Смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та 

відмови осіб від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки, 
зазначених у ст. 7 Закону України «Про оренду землі», а саме: 

- право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-
орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх 
відмови чи відсутності таких спадкоємців – до осіб, які використовували цю 
земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, 
якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону; 

- у разі засудження фізичної особи-орендаря до позбавлення волі або 
обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки 
переходить до одного з членів його сім’ї, який виявив бажання і може відповідно 
до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких – до осіб, 
які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це 
не суперечить вимогам Земельного кодексу України цього Закону; 

- до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або 
споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить 
право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права 
власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди 
земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на 
якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда; 
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• право оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, 
наданої для здійснення проекту на умовах державно-приватного партнерства, у 
тому числі на умовах концесії, переходить до нового приватного партнера, 
концесіонера у разі зміни приватного партнера, концесіонера, що здійснюється у 
порядку, передбаченому Законом України «Про концесію» та Законом України 
«Про державно-приватне партнерство» від виконання укладеного договору 
оренди земельної ділянки. 
• Ліквідації юридичної особи-орендаря. 
• Відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем. 
• Набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що 
розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці. 
• Припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного 
партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, 
укладених у рамках такого партнерства/концесії). 

Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених 
законом. 

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу 
однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням 
суду в порядку, встановленому законом. 

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не 
допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. 

Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в 
оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на 
неї зобов’язана повідомити про це орендаря. 

 
Джерело: Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Львів) 

Джерело: www.organicukraine.org.ua 
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Марія Когут, провідний науковий співробітник лабораторії селекції, розведення 

та відтворення ВРХ, кандидат сільськогосподарських наук 

Василь Братюк, провідний науковий співробітник лабораторії селекції, 

розведення та відтворення ВРХ, кандидат сільськогосподарських наук  

Василь Федак, провідний науковий співробітник лабораторії виробництва молока 

і яловичини, кандидат сільськогосподарських наук  

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Добір і підбір у молочному 

скотарстві 

Для того, щоб створити молочне стадо, а кожен господар хоче щоб тварини у 
ньому були з високою продуктивністю, слід дотримуватися основних засад 
селекції – добору та підбору.  

Класик зоотехнічної науки М. А. Кравченко вказує, що необдуманий, так 
званий несвідомий добір є найбільш примітивною формою добору, коли людина не 
ставить перед собою завдання отримати в майбутніх поколіннях тварин кращої 
якості. 

Добір – це виділення у стаді окремих груп тварин, що відрізняються своїми 
господарсько-корисними якостями і тому по-різному використовуються в 
наступній племінній роботі. Гірших тварин вилучають із стада, вибраковуючи або 
виранжировуючи, кращих використовують для одержання ремонтного молодняка. 

Як на практиці  виглядає добір і підбір і реальний результат від цього вказує 
провідний науковий співробітник лабораторії селекції, розведення та відтворення 
ВРХ В. М. Братюк: у 60-роки минулого століття у племзаводі «Оброшино» 
Пустомитівського району Львівської області розводили  покращену за надоєм 
чорно-рябу худобу. Однак вміст жиру в молоці у корів даної популяції був низький.  
Для поліпшення корів даного стада за жирномолочністю відбирали корів, вміст 
жиру у молоці яких був вищим за середній по стаду і підбирали до них бугаїв 
голландської, естонської, німецької селекцій, матері яких мали високий вміст жиру 
у молоці. Таким чином у стаді поліпшився вміст жиру.  

Ще за часів Ч. Дарвіна встановлено, що добір є найкращим фактором 
поліпшення тварин. Усі наявні високопродуктивні породи створені у результаті 
тривалого добору. Спочатку несвідомого, який зводився до вилучення гірших за 
продуктивністю, слабких і хворих тварин, а потім – цілеспрямованого, що 
ґрунтується на старанній оцінці тварин за їх господарськими та деякими 
біологічними ознаками.  
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Без добору ніякі методи племінної роботи не можуть бути ефективними.                                   
Без вибракування тварин, що відхиляються у небажаний бік і виділення кращих 
для відтворення поліпшення поголів’я відбуватиметься дуже повільно. І навпаки, 
чим інтенсивніший добір, чим швидше і у більшій кількості проводиться заміна 
гіршої частини поголів’я, тим успішнішою буде племінна робота зі стадом. 
Зрозуміло, що при цьому ремонтні телиці, які надходять для заміни вилучених зі 
стада, повинні бути добре вирощені та за спадковими якостями перевищувати тих 
особин, яких вони замінюють. Коли цієї умови не дотримуватися, проводити добір 
у будь-якій формі немає сенсу.  

Ефективність добору залежить від величини селекційного диференціала 
(різниця між середнім по стаду і кращою його частиною, відібраною у плем’ядро). 
Тут уже залежить від належного ведення племінного обліку у господарстві 
(карточки форми 2-Мол.) та кваліфікації селекціонера в господарстві. Чим більший 
буде селекційний диференціал, тим на більше зрушення в показниках нащадків 
можна розраховувати.  

Не менш важлива робота з коровами молочного стад ‒ правильний підбір 
бугая-плідника. Наскільки вдалим буде цей підбір, якраз і буде залежати 
перспектива  поліпшення стада. Підбір ґрунтується на ретельному вивченні 
родоводів тварин. Його проводять з метою отримання потомків бажаної якості.                                                                           
У практиці молочного скотарства застосовують два основні методи підбору: 
однорідний (гомогенний) і неоднорідний (гетерогенний) підбір. Гомогенний підбір 
використовується з метою збереження, закріплення і посилення в потомстві 
кращих якостей батьків. Гомогенний підбір проводять переважно у 
високопродуктивних племінних стадах. Для вирішення ряду зоотехнічних завдань 
у молочному скотарстві використовують і протилежний гомогенному гетерогенний 
підбір. Гетерогенний підбір ще називають коректуючим, покращуючим, 
виправляючим. Його широко використовують для масового покращення поголів’я в 
товарних господарствах і отримання тварин нового бажаного типу. Застосування 
гетерогенного підбору сприяє підвищенню мінливості.   

При підборі бугай закріплюється за стадом на 2,5‒3 роки. Закріплення в 
минулі роки проводилося у Львіському племоб’єднанні «Західплемресурси»  
селекціонерами господарств разом із науковцями-селекціонерами. Від такої роботи 
результат був позитивний.    

При вирішенні питання підбору бугаїв за маточним поголів’ям головними 
критеріями повинні бути їх висока племінна цінність (оцінка переважно за 
нащадками, у частині перевірюваних плідників – за походженням) та належність 
до планової лінії. Підбір бугаїв за маточним поголів'ям стада розробляється 
щорічно (або не рідше одного разу на два роки) на початку планового або 
наприкінці року, що йому передує. Головні принципи підбору бугаїв за маточним 
поголів’ям такі: - до числа основних селекціонованих ознак у порядку їх 
селекційного значення мають включатися: ‒ надій, ‒ вміст білка в молоці, ‒ вміст 
жиру в молоці, - функціональна надійність екстер’єру тварин, особливо розмір, 
прикріплення і форма вим’я, міцність кінцівок, - відтворна здатність тварин, ‒ 
тривалість господарського використання та довічна продуктивність корів.  

Таким чином при селекційно-племінній роботі у стаді ВРХ слід 
дотримуватися принципів як добору так підбору. 
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Землі під лісосмугами будуть 

передавати у користування та оренду 

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив 
земель с/г призначення, з 01.01.2019 р. стали комунальною власністю. Ці землі в 
оренду може отримати будь-яка фізична чи юридична особа, за умови, що в 
договір оренди включатиметься обов’язок доглядати за лісосмугою.  

Відповідно до ч.2 ст.124, ч.2 ст. 134 Земельного Кодексу України (ЗКУ), 
надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що 
обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення, здійснюється 
без проведення конкурсу. 

Відповідно до ч.3 ст. 124, ст.123 ЗКУ, земельна ділянка передається в оренду 
на підставі рішення органу місцевого самоврядування. Особа, яка бажає отримати 
ділянку в оренду, звертається до органів місцевого самоврядування з клопотанням 
про надання дозволу на розроблення проєктної документації. Далі шукає 
землевпорядну організацію, яка розробить проєктну документацію. 

Наступним етапом буде погодження проєкту відведення та отримання 
рішення про передання в оренду. Далі укладається договір оренди і відповідні 
відомості реєструються в реєстрах майнових прав. 

У постійне користування землі передаються виключно спеціалізованим 
підприємствам комунальної та державної форм власності. 

Відповідно до ч.7 ст.371 Земельного кодексу України, земельні ділянки під 
полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель с/г призначення, 
передаються у постійне користування державним або комунальним 
спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та юридичним особам з 
обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо утримання та 
збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної 
меліорації». 
Джерело: www.agronews.ua 

Джерело: www.iec-expo.com.ua 
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Використана тара з-під засобів 

захисту рослин: що треба знати 

Хімічні речовини, які входять до складу пестицидів і агрохімікатів, можуть 
бути небезпечними для здоров’я людини. Вони осідають на стінках порожньої 
тари з-під засобів захисту рослин (ЗЗР), тому порожню тару треба тричі 
промивати. Тричі промита тара мінімізує ризики для здоров’я людини й 
довкілля. 

Непромита порожня тара: 1. Небезпечна для здоров’я користувача.                   
2. Токсична. 3. Марнує  гроші агровиробника. 4. Збільшує витрати на 
утилізацію. 5. Забруднює довкілля. 

Переваги потрійного промивання порожньої тари з-під ЗЗР. 
Європейські фахівці аргументовано довели: в результаті потрійного 

промивання порожньої тари з неї видаляється до 100 % решток хімічних 
речовин, які є водорозчинними або утворюють емульсії. 

Переваги потрійного промивання порожньої тари з-під пестицидів і 
агрохімікатів: 

 - Береже здоров’я користувача; 
- Звільняє фермерів від потреби мати справу з небезпечними відходами; 
- Заощаджує кошти користувача завдяки повному вимиванню вмісту 

контейнера в робочий розчин; 
- Забезпечує знезараження тари і дозволяє перетворити використану тару 

на безпечну для людей, тварин і довкілля; 
- Робить транспортування використаної тари безпечним; 
- Дозволяє зменшити витрати на утилізацію; 
- Дозволяє далі утилізувати тару, що раціонально з екологічного погляду; 
- Перетворює промиту тару на вторинну сировину, придатну для повторної 

переробки. 
Отже, потрійне промивання використаної тари дозволяє зменшити питому 

вагу показників утворення хімічно небезпечних відходів, зменшити витрати на 
утилізацію цих відходів та сприяє захисту довкілля. 

Способи потрійного промивання використаної тари. 
Порожні контейнери з-під пестицидів можна ефективно промивати різними 

способами: 
- Промивання під тиском з використанням розпилювального обладнання; 
- Потрійне промивання без використання спеціального обладнання; 
- Система вбудованого промивання (просто в промисловому 

розпилювальному обладнанні, встановленому на тракторах). 
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Джерело: www.syngenta.ua 

Як правильно робити потрійне промивання. 
- Злийте залишок речовини в пристрій для її застосування або змішувальний 

бак і почекайте щонайменше 30 секунд, доки речовина почне стікати зі стінок 
контейнера. 

- Наповніть контейнер на чверть чистою водою. 
- Надійно закрийте його кришкою. 
- Струсіть і переверніть контейнер, щоб вода потрапила в усі щілини 

всередині контейнера. 
- Вилийте воду з контейнера в пристрій для її застосування чи змішувальний 

бак або збережіть її для дальшого використання чи утилізації. 
- Почекайте щонайменше 30 секунд, доки вода почне стікати зі стінок 

контейнера. 
- Повторіть цю процедуру ще щонайменше двічі для повного очищення 

контейнера. 
Найкращий метод промивання використаної тари – додавання промивної 

рідини безпосередньо в розпилювальний розчин. 
Одразу після потрійного промивання порожньої тари з-під пестицидів її 

треба проколоти, щоб унеможливити повторне використання цієї тари з 
побутовою метою. 

У жодному разі не потрібно застосовуйте порожню тару з-під засобів 
захисту рослин з побутовою метою. 

Дуже важливо обережно і відповідно до встановлених норм поводитися з 
порожніми упаковками й залишками речовин після обприскування. 

Використану тару з-під ЗЗР  необхідно здати ліцензованій компанії 

утилізатору або фахівцям компанії-продавця ЗЗР. 

Джерело: www.eucon.ua 
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Ранньовесняний захист 

зерняткових садів 

Аномально тепла погода цієї зими сприяла нетипово ранньому початку 
вегетації зерняткових культур. Як результат, більшість яблуневих садів уже 
перебувають у фазі зелений конус. У цю фазу викорінююча обробка 
мідьвмісними препаратами є строго рекомендованою. Без такої обробки 
ефективно стримати розвиток парші в період вегетації буде дуже складно. 

Компанія «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН» рекомендує застосувати 
препарат МЕДЯН ЕКСТРА 350, КС на основі хлорокису міді, що має зручну у 
використанні рідку препаративну форму, а також містить у своєму складі олію, яка 
сприяє кращому розподіленню препарату на поверхні рослини і підвищує стійкість 
до змивання опадами. Норма використання становить 1,5–2,0 л/га. 

Контактний фунгіцид МЕДЯН ЕКСТРА 350, КС має широкий спектр 
протигрибкової і бактерицидної дії, на патоген діяти починає одразу після обробки. 
Препарат часто використовується в інтегрованому садівництві. Крім того, він є 
абсолютно безпечним та може бути застосованим в органічному землеробстві, що 
підтверджено сертифікатом “Органік стандарт”. 

В той же час, для контролю борошнистої роси, збудник якої зимує у вигляді 
міцелію на уражених бруньках та пагонах, ми рекомендуємо застосувати 
спеціалізований продукт, оскільки відомо, що мідьвмісні фунгіциди не в достатній 
мірі впливають на розвиток й розповсюдження даного патогену. 

Влітку 2019 року часто складалися сприятливі умови для розвитку 
борошнистої роси, внаслідок чого в яблуневих садах накопичився достатній запас 
інфекції. А тепла зима, без значного пониження температури сприяла добрій 
перезимівлі міцелію. 

Врахувавши сукупність факторів, наступну обробку в саду у фазу мишаче-
вушко – зелений бутон ми рекомендуємо провести фунгіцидом, котрий зможе 
ефективно проконтролювати борошнисту росу. 
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Джерело: www.summit-agro.com.ua 

ЮТАКА, СЕ  – унікальний фунгіцид на основі трьох діючих речовин, кожна з 
яких має вплив на борошнисту росу: тебуконазол – системна лікувальна дія, 
тіофанат-метил – викорінююча і захисна, а нова діюча речовина цифлуфенамід, 
єдина у своєму класі на ринку України, спеціально розроблена для контролю 
борошнистої роси на всіх стадіях її розвитку. 

Цифлуфенамід володіє трансламінарними властивостями, проникає в рослину 
та інгібує розвиток патогену та його здатність поширюватися на здорові тканини. 
Крім борошнистої роси, ЮТАКА, СЕ контролює паршу та інші плямистості листя, 
забезпечуючи комплексний захист у цей відповідальний період. 

Рекомендована норма застосування: 1,2–1,5 л/га. 

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області 
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Фермер Валерій Покотило зі Львівщини стверджує, що вирощувати тютюн 
значно вигідніше, аніж інші нішеві культури. Він п’ять років підряд разом із 
дружиною вирощує його на присадибній ділянці. З осені обробляє землю 
органічними добривами. Найкраще, якщо попередниками тютюну є озима 
пшениця або ячмінь – тоді він родить рясно.  

«Висаджувати тютюн треба тоді, коли грунт прогріється, а рослина матиме 
по два справжніх листки, – каже Ольга Покотило. – Треба враховувати, що тютюн 
росте дуже повільно, тож висівати насіння треба за три місяці до пересаджування 
у грунт». 

Насіння висівають у ящики з компостом наполовину з ґрунтом для розсади. 
Сходи з’являються за два тижні. Для тютюну необхідний полив у міру – нестача 
або надмір води можуть загубити сходи. 

На ділянках розсаду тютюну низькорослих сортів висаджують на відстані 55-
60 см, високорослих – 90-100 см. Рослини потребують розпушування ґрунту й 
підживлення фосфорними добривами. Вони активізують ріст, покращують якість 
листя. 

«Завдяки сульфату калію листки будуть еластичними і м’якими, – каже 
Валерій Покотило. – А от хлористі калійні добрива брати не треба, бо вони погано 
впливають на горючість тютюну. Потрібно постійно видаляти пасинки й квіти – 
тоді листки будуть великими, а запах насиченим». 

Щойно листя дозріває, господар відламує його, починаючи з нижнього, 
нанизує на мотузку й сушить у тіні. У сухому місті тютюн можна зберігати 2-3 
роки. 

Торік з 1 га фермер зібрав 20 центнерів тютюну. Підприємствам, які 
займаються виробництвом цигарок, продав його за ціною 55 грн/кг. Загалом 
отримав 100 000 грн чистого прибутку. 

Джерело: www.agronews.ua 

Фермер Львівщини успішно 

вирощує нішеві культури 



44 

2020 / № 6 (123) 

 

 

Автор: Микола Луговий, Національний прес-клуб «Українська перспектива» 

Аграрні розписки як частина звичного 

інструментарію українських агровиробників 

Аграрні розписки в Україні були впроваджені ще у 2015 році з 
регіональним запуском в Полтавській області. Відтоді інструментом 
скористалися понад 1,5 тис. агровиробників по всій Україні, частина з яких вже 
запровадила аграрні розписки до стандартного інструментарію своїх 
підприємств і з сезону в сезон повторно використовує інструмент для залучення 
фінансування. Саме у таких фермерів ми поцікавилися щодо їхнього досвіду 
роботи з інструментом. 

ТОВ «Дуброва», сімейне фермерське господарство з Львівської області, має 
в обробітку орієнтовно 900 гектарів. Господарство спеціалізується на 
вирощуванні ріпаку, пшениці, соняшника і сої. За словами Дмитра Суслика, 
керівника підприємства, у своїй діяльності на 70% користуються кредитними 
ресурсами. «Ми почали господарство з нуля – з 3 гектарів. І для того, щоб далі 
розвиватися, щоб обслуговувати землі, нам потрібна була нова і якісна техніка. 
Тому що на початках працювали на старій, мали великі проблеми, через 
поломки часто не встигали з посівною кампанією. І тому потребували 
додаткових ресурсів, щоб далі рухатися. Згодом придбали новий трактор, новий 
комбайн».  

Щоб вчасно отримувати необхідне фінансування, підприємство ще з 2018 
року почало працювати з аграрними розписками – одразу після запровадження 
інструменту в регіоні. «Це найлегший і найкращий інструмент кредитування 
серед всіх існуючих, – запевняє Дмитро Суслик. – Тому що в банку складно 
взяти кошти, потрібна тверда застава – нерухомість або техніка». Стара техніка 
ТОВ «Дуброва» як застава не приймалася банками, а на нову не було коштів. 
Вихід з ситуації допомогли знайти фінансові аграрні розписки. За першою 
господарство залучило 600 тис. гривень, зобов’язання виконали вчасно, а 
потому аграрні розписки почали використовувати на регулярній основі.  

Дмитро Суслик додає, що залучити фінансування за аграрною розпискою 
значно простіше, ніж отримати банківський кредит: «Розписка потребує менше 
документів. Поїхав до нотаріуса, підписав аграрну розписку, погодив з 
кредитором заставу (це майбутній врожай) і невдовзі вже отримуєш від нього 
потрібний ресурс – гроші або ті ж мінеральні добрива, ЗЗР тощо». Тривала 
позитивна робота з кредиторами за аграрними розписками дозволила ТОВ 
«Дуброва» збільшити обсяг доступного фінансування до 1,5 млн. гривень за 
однією розпискою.  

«Якби не аграрні розписки, я не знаю, як би я до цього часу працював. 
Напевно, вже і не працював би. І в поточному році буду залучати додаткові 
кошти, буду ще видавати аграрні розписки», – підсумовує Дмитро Суслик. 
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Джерело: www.consumer.gov.ua 

Українські бджолярі можуть 

безоплатно зареєструвати пасіку 

Законодавство України передбачає необхідність реєстрації пасіки за місцем 
проживання власника або за місцезнаходженням юридичної особи, які 
займаються утриманням та розведенням бджіл, виробництвом і первинною 
переробкою продуктів бджільництва.  

Зареєструвати пасіку можна у місцевих державних адміністраціях або 
сільських, селищних, міських радах. Реєстрація пасік проводиться на підставі 
заяви фізичної чи юридичної особи, незалежно від форми власності. У заяві про 
реєстрацію пасіки зазначаються: назва та адреса заявника, кількість 
бджолосімей, йдеться у повідомленні відомства. 

Також власнику пасіки необхідно отримати ветеринарно-санітарний паспорт 
на пасіку, що видається на підставі письмового звернення до управлінь 
Держпродспоживслужби в районах і містах, з обов’язковим проведенням 
епізоотичного обстеження, яке здійснюють державні лікарні ветеринарної 
медицини в районах і містах. 

Районне (міське) управління Держпродспоживслужби, в 30-денний термін 
повинно провести обов’язкову державну реєстрацію пасіки, що здійснюється на 
безоплатній основі та видати заявнику ветеринарно-санітарний паспорт 
пасіки. 

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 13.02.2013 року № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з 
питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, 
які надаються органами та установами, що входять до сфери управління 
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби» (із змінами і доповненнями), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 р. за № 
380/22912, розміри плати за послуги бюджетними установами центрального 
органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної 
медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів 
становлять: 

– видача ветеринарно-санітарних паспортів пасік, ставків – 50.88 грн; 
– клінічний огляд однієї бджолосім’ї – 29,73 грн. 
Не дотримання даних вимог значно ускладнює або ж унеможливлює 

позитивне вирішення спірних питань, що можуть виникнути під час ведення 
господарської діяльності, – зазначають у відомстві. 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 5,50 6,60 7,50 

Цибуля зелена 38,00 40,00 40,00 

Редиска  20,00 22,50 25,00 

Капуста пекінська 10,00 12,00 14,00 

Картопля стандарт 11,00 11.50 12,00 

Морква стандарт 4,50 5,30 6,00 

Буряк столовий  5,50 6,20 7,00 

Капуста червоноголова 12,00 13,70 15,00 

Огірок довгопл.гладкий 27,00 28,70 30,00 

Гарбуз 8,00 11,00 15,00 

Огірок тепличний 28,00 30,00 31,00 

Гриб печериця 35,00 40,00 45,00 

Цибуля порей 15,00 16,50 18,00 

Цибуля сіянка 35,00 45,00 50,00 

Цибуля ріпчаста жовта 18,00 19,00 20,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
біла 

25,00 30,00 35,00 

Часник 120.00 128,30 135,00 

Яблуко Айдаред 6,00 9,60 13,00 

Яблуко Гала 8,00 9,50 11,00 

Яблуко Ліголь 12,00 13,00 14,00 

Яблуко Голден 7,00 11,30 15,00 

Яблуко Джонаголд 11.00 12,50 14,00 

Яблуко Декоста 8,00 11,00 14,00 

Олія соняшникова 
рафінована, 1 л. 

25,00 27,00 35,00 

Цукор 12,00 13,50 15,00 

Крупа гречаняя дриця 
вищий сорт  

32,00 33,70 36,00 

Рис довгозерниий вищ.гат 25,00 27,50 30,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 30.03.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 6 (123) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 30.03.2020 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” ; ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА 

ПАЛАТА”; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ 

РЕДАКТОР).  

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

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

LVIVAGRI@GMAIL.COM 

  

CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

Віка 10500 2900 

Висівки пшеничні 3475  

Гірчиця 12500 

Горох 6575 5950 6438 

Гречка 15500 

Жито 2 клас 6900 

Кукурудза 5404 4800  5025 4316 165 170 

Льон 11000 10618 

Люпин 6500 

Нут 10000 

Овес 5300 

Олія ріпакова 660 

Олія соняшникова 18100 625 

Просо 8100 7433 

Пшениця 2 клас 6326 5835 195 197 

Пшениця 3 клас 6275 5657 194 198 

Пшениця 4 клас 6103 5571 4873 189 

Пшениця 6 клас 4694 

Соєва олія 17800 

Соняшник 10650 10077 10583 8413 

Сорго біле 4600 4164 

Сорго червоне 4200 

Соя 9895 10531 10800  9544 356 365 350 

Соя без ГМО 9933 375 

Тритікале 4500 

Чечевиця 11000 10000 

Ячмінь 4867 4399 4300 

 


