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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

Для розвитку ягідництва важливо 

об'єднати дрібних виробників 

Львівщини 

Керівництво Департаменту агропромислового розвитку Львівської  
облдержадміністрації провело онлайн зустріч із  представниками продовольчої 
та сільськогосподарської організації ООН (FАО). 

Під час зустрічі обговорювали питання реалізації проєкту щодо розвитку 
плодово-ягідного бізнесу у Львівській  області, який передбачає інтеграцію 
дрібних виробників в об’єднання, з метою покращення матеріально-технічної 
бази, створення умов зберігання та передпродажної підготовки продукції. 

«Реалізація такого проєкту на Львівщині є важливою, оскільки в області 
активно розвивається ягідництво. Протягом 3-ох років площа плодово-ягідних 
насаджень зросла на 630 га та становить 15,1 тис. га. Ягідництвом в області 
займаються дрібні селянські та фермерські господарства, які потребують 
нарощення умов для зберігання та формування товарних партій, запровадження 
переробки, тощо. Слід зазначити, що велика кількість учасників АТО отримали 
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та мають 
можливість розпочати ягідний бізнес. Актуальним стає органічне виробництво 
ягід, насамперед тому, що воно стосується стану здоров’я населення, охорони 
довкілля, раціонального використання ґрунтів», – зазначила Людмила 
Гончаренко 

На Львівщині здається в оренду корівник 

Фонд державного майна України оголошує аукціон з оренди нежитлових 
приміщень загальною площею 238,8 м2  будівлі корівника «А-1» (ферма) у 
Жидачеві (Львівська область). 

Приміщення перебуває на балансі Жидачівського професійного ліцею. 
Термін оренди – 4 роки 11 місяців. 
Початкова ціна продажу – 6,9 тис. грн (без ПДВ). Розмір мінімального 

кроку підвищення – 69,06 грн. Розмір гарантійного внеску – 13,8 тис. грн. 
Електронний аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 28 січня. 

Пропозиції приймаються до 27 січня. 

Джерело: Фонд державного майна України 
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Понад 153 тис. земельних ділянок 

зареєстрували кадастрові реєстратори 

Львівщини у 2020 році 

Упродовж минулого року державними кадастровими реєстраторами 
територіальних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Львівській 
області зареєстровано 153502 земельні ділянки в Національній кадастровій 
системі. Майже всі заяви надійшли за допомогою онлайн-сервісів 
Держгеокадастру (https://e.land.gov.ua/). 

Загалом, у 2020 році, до територіальних органів Держгеокадастру у 
Львівській області надійшло понад 246 тис. заяв про надання адмінпослуг з 
ведення Державного земельного кадастру (надалі – ДЗК). Фахівці 
Держгеокадастру опрацювали понад 243 тис. заяв, або 99 % від їх загальної 
кількості. Також внесено 337 відомостей про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць (населених пунктів). 

Окрім цього однією з найпопулярніших послуг надалі залишається видача 
витягу із ДЗК. За минулий рік опрацьовано понад 68 тис. таких заяв. 

Слід відзначити, що Львівщина займає лідируючі позиції в Україні з 
наповнення ДЗК відомостями про земельні ділянки, права на які виникли до                         
1 січня 2013 року. Зокрема внесено відомості про 34,9 тис. таких земельних 
ділянок. 

В цілому по Львівській області внесено до ДЗК відомості про 1,28 млн. 
земельних ділянок. 

Фізичні чи юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, 
мають змогу подати відповідну заяву та необхідну документацію через 
розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-
землевпорядника. Заява про проведення державної реєстрації земельної ділянки 
сертифікованим інженером-землевпорядником подається в електронній формі з 
використанням особистого електронного цифрового підпису. 

«Радимо перевірити наявність земельної ділянки у Публічній кадастровій 
карті всім землевласникам та землекористувачам. Якщо ділянка на карті відсутня 
– пропонуємо замовити виготовлення технічної документації із землеустрою у 
розробників такої документації. Відтак, державна реєстрація земельної ділянки в 
ДЗК забезпечить не тільки захист Ваших майнових прав, а й в подальшому 
спростить процедуру розпорядження нею (передача в оренду, дарування, продаж 
тощо)», – наголосила т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/
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E-TENDER  це торговельний майданчик  для 

державних закупівель PROZORO, комерційних 

тендерів та аукціонів з продажу та оренди державного 

і комунального майна PROZORRO.Продажі. 

E-TENDER – займає лідируючі позиції серед 

учасників системи PROZORRO. Продажі. Майданчик 

акредитований за всіма її рівнями, що означає 

офіційне право надавати послуги користувачам в будь 

яких сегментах системи.  

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

торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORRO організовує та проводить 

навчання для сільгосптоваровиробників, переробних підприємств, фермерів, представників ОТГ 

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

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

використання онлайн-платформи для комерційних закупівель.  
 

Теорія закупівель та докладні інструкції 
 

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

● Навчаємо проводити торги та надаємо відео-інструкції. 

● Спільно оголошуємо перші аукціони та перевіряємо їх. 

● За Вашим погодженням рекламуємо лоти. 

● Своєчасне консультування менеджером. 

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

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

більше, ніж зазначено в нормативній базі. 

 

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

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

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

Ваші торги від скасування або визнання угоди недійсною. 

 

Для початку роботи з Е-Тендер Вам необхідно лише зареєструватися 

        чи зателефонувати до нас!  

 

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

E-Tender – перебуває в системі Prozorro.Продажі з моменту її створення. 

2021 / № 1 (142) 
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Бізнес штрафуватимуть за 

відсутність масок у клієнтів 

12 січня у карточці законопроекту №3890 (Закон №1113 від 17.12.2020) 
з’явилася інформація щодо його підписання Президентом В. Зеленським. 
Нагадаємо, що цей законопроект було прийнято ВРУ  ще 17 грудня 2020 р.  

Підписаним законом вносяться зміни до ст. 46,47 “Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення”    якими встановлюються, 
що фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 300 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це 3400-5100 гривень!) 
для юридичної особи, фізичної особи-підприємця за: 

- допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється 
обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, 
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, без попередження, донесеного в будь-якій 
формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального 
захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс 
та рот, у тому числі виготовлений самостійно, та/або 

- відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих 
засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути 
засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника 
Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення). 

Також Законом визначається, що складати постанови про накладення 
штрафів та застосування фінансових санкцій уповноважені посадові особи 
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
Тобто, накладати ці штрафи буде Держпродспоживслужба. Хоча суб’єкту 
господарювання, як бачимо із зазначеного вище, пропонується викликати (в разі 
виявлення порушників) представників Нацполіції. 

Джерело: www.dtkt.ua 
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Власники земельних ділянок сільгоспризначення 

оперуватимуть новою ціною  на землю 

З метою забезпечення ефективної та прозорої земельної реформи, Уряд                 
5 січня оновив Порядок проведення нормативної грошової оцінки (НГО) 
сільгоспземель. Це означає, що власники земель отримали можливість оновлення 
технічної документації з оцінки земельних ділянок. 

“Повна нормативно-грошова оцінка земель по всій території України була 
проведена ще у 2018 році. Але зрозуміло, що з часом стан земель і властивості 
грунтів можуть змінюватись. Ми почули побажання аграріїв надати їм 
можливість оновлювати оцінку своїх земельних ділянок і внесли певні зміни, що 
забезпечить справедливу ціну на землю та ефективну реалізацію земельної 
реформи», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Ігор Петрашко. 

Так, проєктом постанови вносяться зміни до: 
- Порядку проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 105; 

- Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. 

Реалізація постанови передбачає виключення положень щодо обов’язковості 
використання результатів загальнонаціональної НГО земель с/г призначення для 
надання відомостей із Державного земельного кадастру. Також надано 
можливість власнику або землекористувачу замовляти проведення НГО окремої 
земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 
Закону України «Про оцінку земель». 

Мінекономіки проводить опитування бізнесу 

щодо інноваційної діяльності в Україні 

Мінекономіки проводить опитування “Інноваційна діяльність в Україні: 
чинники успіху та перешкоди” серед власників, керівників, менеджерів бізнесу 
та організацій. 

Опитування здійснюється у рамках моніторингу імплементації однієї із 
стратегічних цілей Експортної стратегії України на 2017-2021 роки щодо 
створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для 
диверсифікації експорту.  

Електронне опитування складається з 28 запитань і займе близько                         
10 хвилин.  

Пройти опитування, яке триватиме до 31 січня 2021 року, можна за 
посиланням: http://bit.ly/2XHiB8d. 

Джерело: www.me.gov.ua 

https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=293cd4abe1&e=524a7987f5
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За яких умов при сплаті податкового 

боргу спишуть штраф та пеню 

ДПС у Черкаській області інформує, що 10 грудня 2020 року набрав 
чинності Закон України від 04.12.2020 р. №1072-IX «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України (ПКУ) та інших законів України щодо соціальної 
підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», яким регулюються питання прощення фінансових 
санкцій за умови сплати основної суми податкового боргу, а саме: 

- списання пені та штрафних санкцій у разі погашення платниками податків 
податкового боргу, що виник станом на 01.11.2020 р., протягом 6 місяців з дня 
набрання чинності Законом №1072 та за умови сплати поточних податкових 
зобов’язань (п.23 підр.10 розд ХХ ПКУ). 

Тобто, платникам податків, які погасять у повному обсязі протягом 6 місяців 
з дня набрання чинності Законом №1072 суми податкового боргу за основним 
платежем (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за 
користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01.11.2020 р., 
та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні 
санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого 
податкового боргу, підлягають списанню. 

Таке списання здійснюється у порядку, визначеному для списання 
безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків. 

Платники податків, які виявлять бажання скористатися можливістю 
списання податкового боргу з штрафних санкцій та пені, мають подати до 
податкового органу за місцем обліку такого податкового боргу заяву у довільній 
формі про наміри скористатися вказаними положеннями Закону №1072. 

У такій заяві обов’язково зазначається сума податкового боргу, яку платник 
планує погасити протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом № 1072, що 
виник станом на 01.11.2020 р., а також зобов’язання щодо сплати протягом цього 
періоду поточних зобов’язань у повному обсязі. 

За результатами моніторингу погашення платником податкового боргу та 
поточних податкових зобов’язань, у разі повної сплати платником основного 
платежу, штрафні санкції не застосовуються, а пеня – не нараховується. 

Штрафні санкції та пеня, що залишилися несплаченими на дату повної 
сплати податкового боргу з основного платежу, підлягають списанню за заявою 
платника податків. 

Звертаємо увагу, що при погашенні податкового боргу застосовується 
черговість зарахування коштів, що сплачує такий платник податків, у рахунок 
погашення податкового боргу, визначена  п. 87.9 ПКУ. 

Джерело: www.dtkt.ua 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Громадянам, які одноосібно обробляли земельні ділянки 

понад 2 гектари, необхідно задекларувати доходи 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що з 
01.01.2021 р. розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих фізичними 
особами протягом 2020 року. 

Порядок декларування доходів, одержаних фізичними особами, регулюється 
нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до норм якого 
подавати податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) 
необхідно і одноосібникам, які самостійно обробляють власні земельні ділянки 
(паї) загальною площею понад 2 гектари та отримують доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ). 

Крім того, при отриманні у 2020 році доходів від надання 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 Декларації та сплачує податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з 
таких доходів за своєю податковою адресою. 

Декларація за 2020 рік подається до 01 травня 2021 року. 
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних 

земельних ділянках площею понад 2 гектари, та доходи від надання власних 
земельних ділянок в оренду іншій фізичній особі, підлягають оподаткуванню 
ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. 

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. 

Звертаємо увагу, що для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано 
сервіси для громадян в окремий «Е-кабінет для громадян», який надає можливість: 

- доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування 
(рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС з відповідних 
реєстрів інших державних органів); 

- доступу до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум 
нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю; 

- подання Декларації про майновий стан і доходи; 
- отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. 
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Одержання інформації з 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що 
міститься у Державному реєстрі речових прав (ДРП), є відкритою, 
загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Процедура надання інформації з Державного реєстру прав має певні 
особливості, в залежності від того хто і з якою метою хоче її отримати.  

За суб’єктним принципом умовно можна виділити   такий алгоритм.  
Алгоритм  надання інформації фізичним та юридичним особам.  
Інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права 

надається в електронній формі (за умови ідентифікації такої особи з 
використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) чи іншого 
альтернативного засобу ідентифікації особи) або в паперовій. 

Для отримання інформаційної довідки з ДРП в електронній формі потрібно   
зайти на сайт Міністерства юстиції України у  розділ «Онлайн сервіси» 
(https://online.minjust.gov.ua) підрозділ «Інформація з Державного реєстру 
речових прав». 

Вхід в підрозділ відбувається за допомогою ЕЦП. 
Після авторизації в системі щодо об’єкта нерухомого майна можна 

здійснити пошук за 3 критеріями:   адресою;        реєстраційним номером об’єкту 
нерухомості;        кадастровим номером земельної ділянки. 

Також можна знайти інформацію стосовно суб’єкта речового права, 
обтяження – фізичної або юридичної особи. 

Сплатити адміністративний збір (0,0125 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб – на 2021 рік ця фінансова величина зафіксована на рівні 2270 
гривень, тобто потрібно сплатити близько 30 грн). 

Завантажити сформовану інформаційну довідку. 
Якщо громадянин чи юридична особа хоче отримати відповідну інформацію 

в паперовій формі, потрібно звернутися до надавача такої інформації – 
державного реєстратора прав на нерухоме майно, уповноваженої особи 
найближчого Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. 

У цьому випадку потрібно надати документ, за яким здійснюється 
встановлення особи, та документ, що підтверджує сплату адміністративного 
збору. 

Плата за надання інформації з ДРП у паперовій формі складає 0,025 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб з розрахунку за кожні 25 сторінок, 
тобто за інформацію, яка розміщена на не більш як 25 аркушах паперу форматом 
А4, в 2021-му потрібно сплатити 60 грн.  

Джерело: Західне міжрегіональне управління Мін’юсту 

https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
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Де перевірити відкриття щодо 

особи виконавчого провадження 

Уявімо таку ситуацію: ви отримали сповіщення від виконавчої служби. Однак 
у вас виникають сумніви    щодо справжності такого сповіщення. Куди ж 
звертатися, щоб з’ясувати, чи дійсно відносно вас відкрито виконавче 
провадження?    

   Перш за все необхідно звернути увагу на те, що у разі надходження 
громадянину виклику/вимоги від державного виконавця, це означає те, що стосовно 
цього громадянина відкрито виконавче провадження. 

Так, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня 
надходження виконавчого документа виносить постанову про відкриття 
виконавчого провадження, яка надсилається до відома боржнику рекомендованим 
поштовим відправленням    

У постанові    про відкриття виконавчого провадження зазначається 
ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження в 
автоматизованій системі виконавчого провадження.  

Боржник вважається повідомленим    про початок примусового виконання 
виконавчого документа, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого 
провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.  

   Одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження 
вносяться відповідні відомості до Єдиного реєстру боржників.  

Щоб перевірити , чи внесено такі відомості відносно вас, необхідно перейти за 
посиланням:    https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors, вказавши своє П.І.Б. або 
реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Таким чином будь-яка особа може у зручний для неї час перевірити, чи 
відкрито стосовно неї виконавче провадження, чи ні.  

Також найменування та адреси територіальних органів державної виконавчої 
служби можна перевірити на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України в 
розділі «Структура» в підрозділі «Територіальні органи» за посиланням: 
https://minjust.gov.ua/str_ter. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferb.minjust.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31Kt2eJ1Do9eHRJhHLozrDfSEDd28ysaSHoe_ZeMdffeJ3UzL_jnCVe6Y%23%2Fsearch-debtors&h=AT2izSXGq1uFmYRHJCkrUjQJOGOjDTHuDAo6M7T9XJw08f5Wc7PMX-4GAl6VOJb0gFVtERWJzGdoMbBUQGotwNlWLcI8ML8LXIAIOPthoAPa24-Q4399AQsHm6PWOm7MUWI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2x6P-SPegRmlqoyMBnfGYqoZImObKptredsEJDzxrr4vLAOCm10dP0F7uaO-UzDAndnUqbPJ5lgAyUC2eZsvYPrWy517kPitktUBKfxgt6P6zPXnDsmUniKhaRysIFR32vkMx45FK3bve7rl_bIfsV-ROnPqJN3lqEr45zk0yuH1E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferb.minjust.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31Kt2eJ1Do9eHRJhHLozrDfSEDd28ysaSHoe_ZeMdffeJ3UzL_jnCVe6Y%23%2Fsearch-debtors&h=AT2izSXGq1uFmYRHJCkrUjQJOGOjDTHuDAo6M7T9XJw08f5Wc7PMX-4GAl6VOJb0gFVtERWJzGdoMbBUQGotwNlWLcI8ML8LXIAIOPthoAPa24-Q4399AQsHm6PWOm7MUWI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2x6P-SPegRmlqoyMBnfGYqoZImObKptredsEJDzxrr4vLAOCm10dP0F7uaO-UzDAndnUqbPJ5lgAyUC2eZsvYPrWy517kPitktUBKfxgt6P6zPXnDsmUniKhaRysIFR32vkMx45FK3bve7rl_bIfsV-ROnPqJN3lqEr45zk0yuH1E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferb.minjust.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31Kt2eJ1Do9eHRJhHLozrDfSEDd28ysaSHoe_ZeMdffeJ3UzL_jnCVe6Y%23%2Fsearch-debtors&h=AT2izSXGq1uFmYRHJCkrUjQJOGOjDTHuDAo6M7T9XJw08f5Wc7PMX-4GAl6VOJb0gFVtERWJzGdoMbBUQGotwNlWLcI8ML8LXIAIOPthoAPa24-Q4399AQsHm6PWOm7MUWI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2x6P-SPegRmlqoyMBnfGYqoZImObKptredsEJDzxrr4vLAOCm10dP0F7uaO-UzDAndnUqbPJ5lgAyUC2eZsvYPrWy517kPitktUBKfxgt6P6zPXnDsmUniKhaRysIFR32vkMx45FK3bve7rl_bIfsV-ROnPqJN3lqEr45zk0yuH1E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferb.minjust.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31Kt2eJ1Do9eHRJhHLozrDfSEDd28ysaSHoe_ZeMdffeJ3UzL_jnCVe6Y%23%2Fsearch-debtors&h=AT2izSXGq1uFmYRHJCkrUjQJOGOjDTHuDAo6M7T9XJw08f5Wc7PMX-4GAl6VOJb0gFVtERWJzGdoMbBUQGotwNlWLcI8ML8LXIAIOPthoAPa24-Q4399AQsHm6PWOm7MUWI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2x6P-SPegRmlqoyMBnfGYqoZImObKptredsEJDzxrr4vLAOCm10dP0F7uaO-UzDAndnUqbPJ5lgAyUC2eZsvYPrWy517kPitktUBKfxgt6P6zPXnDsmUniKhaRysIFR32vkMx45FK3bve7rl_bIfsV-ROnPqJN3lqEr45zk0yuH1E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferb.minjust.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31Kt2eJ1Do9eHRJhHLozrDfSEDd28ysaSHoe_ZeMdffeJ3UzL_jnCVe6Y%23%2Fsearch-debtors&h=AT2izSXGq1uFmYRHJCkrUjQJOGOjDTHuDAo6M7T9XJw08f5Wc7PMX-4GAl6VOJb0gFVtERWJzGdoMbBUQGotwNlWLcI8ML8LXIAIOPthoAPa24-Q4399AQsHm6PWOm7MUWI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2x6P-SPegRmlqoyMBnfGYqoZImObKptredsEJDzxrr4vLAOCm10dP0F7uaO-UzDAndnUqbPJ5lgAyUC2eZsvYPrWy517kPitktUBKfxgt6P6zPXnDsmUniKhaRysIFR32vkMx45FK3bve7rl_bIfsV-ROnPqJN3lqEr45zk0yuH1E
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Джерело: Офіс протидії рейдерству Мін’юсту 
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Джерело: Головне управління  ДПС у Черкаській області 
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В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області нагадують, що 
підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди 
такої земельної ділянки. Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають 
договори оренди землі, повинні до 1 лютого подати контролюючому органу за 
місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено 
договори оренди на поточний рік. 

Крім того, розпорядники земель державної або комунальної власності мають 
інформувати про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди 
землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися 
зазначені зміни. 

Форма надання такої інформації затверджена наказом Міністерства фінансів 
України від 17.09.2015 р. №783, що зареєстрований Міністерством юстиції 
України 01.10.2015 р. за №117/27616. Вона передбачає відображення даних про 
надані в оренду земельні ділянки державної і комунальної власності в розрізі 
кожної ділянки із зазначенням їх кадастрових номерів, площ, цільового 
призначення земель, місцезнаходження, а також даних про розмір орендної плати, 
реквізитів договорів оренди та їх державну реєстрацію, відомостей про 
орендодавців та орендарів. 

В зв’язку з цим, рекомендуємо розпорядникам земель державної або 
комунальної власності подати до відповідної ДПІ ГУ ДПС області, у 
встановлений законодавством термін, переліки орендарів, з якими укладено 
договори оренди землі державної або комунальної власності та є чинними на 
даний час в електронному вигляді у форматі XLS. 

Джерело: Головне управління ДПС у Івано-Франківській області 

Актуальні питання розпорядження 

земельними ділянками державної  

та комунальної власності 

Чи можливо змінити кадастровий 

номер земельної ділянки 

Джерело: www.dtkt.ua 

Зміна кадастрового номера у існуючої земельної ділянки все ж можлива, але 
тільки у разі розширення чи звуження її меж.  

Згідно зі ст. 1 Закону “Про державний земельний кадастр”, кожна 
земельна ділянка під час реєстрації отримує унікальний код – кадастровий номер. 
Це індивідуальний набір цифр і знаків, який зберігається за ділянкою протягом 
всього часу її існування. 

Найчастіше номер змінюється у таких випадках: 
- коли землю розділяють на декілька частин. Тоді кожна новоутворена ділянка 
отримує власний кадастровий номер, адже її початкові межі змінено; 
- коли ділянки об’єднують в одну. Принцип зміни меж такий самий, а значить 
нова територія отримує один новий кадастровий номер. 
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Змінився алгоритм отримання 

всіх видів соціальних допомог 

З 1 січня 2021 року заяви та документи на призначення всіх видів 
соціальних допомог та компенсацій мають прийматись уповноваженими 
посадовими особами виконавчих органів рад та через центри надання 
адміністративних послуг.  

Нововведення базується на постанові Кабінет Міністрів України за № 1035 
від 2020 року, яка розділяє повноваження органів влади у сфері призначення 
державних виплат. Тож від початку року місцеві управління соціального захисту 
населення припиняють прийом громадян. Заяву для отримання субсидії відтепер 
потрібно передати до місцевої громади поштою, через офіційний сайт або у 
додатку «Дія». Це пов’язано з реформою децентралізації.  

У територіальних громадах мають бути створені підрозділи з питань 
соціального захисту населення, які приймають такі заяви від громадян. І не лише 
для виплати субсидії, а ще 67-ми інших видів послуг. Усі звернення із соціальних 
питань прийматимуть представники територіальної громади та у цифровому 
форматі передаватимуть для ухвалення рішень до відповідних органів виконавчої 
влади.  

З 1 січня 2021 року органи соціального захисту населення 
райдержадміністрацій приймають від громадян документи для призначення 
державних допомог, пільг, субсидій тільки через пошту або в електронній формі. 
Документи приймаються посадовими особами виконавчого органу та 
посадовими особами центру надання адміністративних послуг.  

З 1 березня 2021 року заяви з необхідними документами приймаються 
посадовими особами виконавчих органів рад або через ЦНАП виключно з 
формуванням електронної справи. Робота органів соціального захисту населення 
міських рад міст обласного значення не змінюється – в межах територіальних 
громад, до складу яких входять території міст обласного значення, ці органи 
продовжують і приймати документи, і призначати виплати до реформування 
системи соціального захисту населення.  

З 1 січня 2021 всі територіальні громади повинні організувати прийом 
документів від громадян для призначення державних виплат. 
Джерело: www.uteka.ua 
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Джерело: www.agropolit.com 

Як уберегти власну земельну ділянку  

від «реєстраційного» рейдерства 

Рейдерство в Україні - це багатокомпонентне явище, яке має різні прояви: 
майнові чи корпоративні спори, шахрайські дії, кіберзлочини, порушення у сфері 
державної реєстрації.  

В Офісі протидії рейдерству Мін’юсту проаналізували проблематику 
аграрного рейдерства, умовно виділивши три класичні схеми атаки. 
Схема 1. Зміна власника земельних ділянок шляхом внесення змін до реєстру. 

Державний реєстратор за відсутності визначених законодавством документів 
або на підставі підроблених документів вносить зміни до відомостей Державного 
реєстру ечових прав  (ДРП) щодо власника земельної ділянки. 

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

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

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

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

Якщо одна із цих схем «спрацювала» і аграрний бізнес потрапив в поле зору 
рейдерів, надзвичайно важливо без зволікань звернутися зі скаргою до Офісу 
протидії рейдерству Мін’юсту чи суд. 

Адміністративний порядок оскарження реєстраційних дій, власне звернення 
зі скаргою до Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юсту, є 
ефективним і оперативним інструментом, який дозволяє швидко відреагувати на 
порушення у сфері державної реєстрації. При цьому слід врахувати, що 
паралельне застосування механізмів адміністративного і судового оскарження 
може унеможливити задоволення скарги: відповідно до вимог законодавства, 
Міністерство повинно відмовити у задоволені скарги, коли наявна інформація 
про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, із того 
самого предмета і підстав. 

Є випадки, коли особа, яка вважає, що її права порушені діями чи 
рішеннями державного реєстратора, може звернутися виключно до суду. 
Наприклад, якщо було пропущено строк для адміністративного оскарження 
реєстраційних дій (минуло більше ніж 60 днів із моменту, коли особа дізналася 
чи могла дізнатися про порушення своїх прав), чи йдеться про оскарження 
рішень, ухвалених державним реєстратором до 1.01.2016 р. або ж оскаржуються 
нотаріальні дії/відмова в їх вчиненні (згідно з приписами статті 50 Закону 
України «Про нотаріат», нотаріальна дія або відмова у її вчиненні оскаржуються 
до суду). 
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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 

61878 4623085400:04:000:0281 10.6919 Львівська область,Миколаївський район, 

Розвадівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.02.2021           

11:00 

62287 4622487600:10:000:0120 36.4392 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська Рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 

62289 4622487600:09:000:0095 15.4569 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

61682 
4621588100:01:000:1141 3.0750 

Львівська область,Жидачівський район, 

на території Гніздичівської 

селищної ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

01.02.2021           

11:00 

61683 4621588100:01:000:1011 1.9950 Львівська область, Жидачівський район, 

на території Гніздичівської 

селищної ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

01.02.2021           

11:00 

61745 
4620987600:04:000:0046 11.7000 

Львівська область, Городоцький район, 

на території Родатицької 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

02.02.2021           

11:00 

61840 4623081200:10:000:0129 12.7045 Львівська область, Миколаївський 

район, Тростянецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.02.2021           

11:00 

 

62256 
4621555300:02:000:0658 49.5000 

Львівська область,Жидачівський район, 

Гніздичівська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62258 621585600:01:000:0401 9.9475 Львівська область, Жидачівський район, 

Облазницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62253 
4620383600:01:002:0098 5.9082 

Львівська область, Бродівський район, 

Наквашанська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62254 4620683200:03:000:0120 29.3533 Львівська область, Буський район, 

Кутівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62255 4620655300:02:001:0051 10.6223 Львівська область, Буський район, 

Красненська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62261 4621585600:02:000:0359 26.1978 Львівська область, Жидачівський район, 

Облазницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62286 4622487600:10:000:0124 22.3393 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 

62312 
4622486400:08:000:0085 16.3929 

Львівська область, Мостиський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 
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Джерело: www.superagronom.com 

Mетоди збереження вологи на полях 

Дефіцит вологи – один з головних факторів у сільськогосподарському 
виробництві, прояв якого призводить до недобору врожаю і негативних змін 
якості продукції. Як показує практика останніх років, дедалі більше зростають 
ризики виникнення посушливих умов. Тому сучасні технології вимагають як від 
науковців, так і від аграріїв суттєвого їх удосконалення, і зокрема в пошуку 
комплексу заходів, спрямованих на раціональне використання природних 
ресурсів вологи. 

Одним із найбільш відомих методів накопичення вологи у зимовий період, 
над яким все частіше починають задумуватись господарники, 
є снігозатримання. 

Збагачення ґрунту органікою, яка одночасно є вихідним матеріалом для 
побудови зернистої водостійкої структури – один з істотних факторів у боротьбі 
з посухою. Здатність органічної частини ґрунту утримувати воду у 2,5-3 рази 
вища, ніж у мінеральної. 

Реальним і найменш затратним методом розв'язання цього питання 
є сидерати. Багатогранний позитив від сидератів (підвищення біологічної 
активності, розпушення підорного шару, зниження кислотності, відбивання 
сонячного проміння, запобігання перегріванню землі тощо). 

Застосування препаратів за участі пектинів та амінокислот. Пектини 
входять до складу рослинних клітин у вигляді біополімерів за участю солей 
кальцію, магнію та натрію. Разом з іншими компонентами клітинних стінок 
рослин вони забезпечують їхню міцність і еластичність, оберігають рослини від 
висихання, забезпечують посухостійкість і морозостійкість, виконують захисну 
роль рослин у взаєминах з фітопатогенами, сприяють ліквідації пошкоджень та 
виходу рослини зі стану стресу. 

Відмова від оранки й використання лише глибокого рихлення. Завдяки 
цьому способу не буде утворюватись ущільнена плужна підошва, оскільки ґрунт 
матиме стабільну структуру без оберненому пласту землі з залишками 
рослинних решток на поверхні. Волога буде накопичуватись та зберігатись, а 
рівень випаровування значно знизиться. 

Регулювання густоти посівів рослин. Від густоти посівів залежить чи 
вистачить вологи для росту та гарного врожаю рослинам. 

Сівозміна. Враховуючи біологічні особливості й здатність польових культур 
не тільки використовувати, а й активно відновлювати родючість ґрунту, 
сівозміна істотно впливає на такі фактори як родючості, як забезпеченість 
поживними речовинами й вологою, вміст гумусу, біологічний режим та фізичні 
властивості. 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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Нагідки лікарські - прибутковий бізнес 

Українських фермерів дедалі частіше починають висаджувати на своїй землі 
лікарські трави. Для такого рішення є чимало пояснень, зокрема ціна.                       
За кілограм, наприклад, сухих квітів нагідок лікарських можна отримати в 
середньому 120 гривень.  

«Сьогодні середня ринкова ціна за кілограм сухої квітки 120 грн/кг, ви 
можете отримувати з гектару 60 тисяч чистого прибутку. Рентабельність 
виходить 46%. Нагідки лікарські, вирощені в Україні, мають гарну якість. Однак 
краще посівний матеріал закупати у надійних постачальників. Це важливий 
момент», – розповів Назар Приведенюк, завідувач відділу технології 
вирощування лікарських рослин Дослідної станції лікарських рослин в м. Лубни, 
під час вебінару, організованого Growness Group. 

За його словами, середня урожайність сухих квітів нагідок лікарських 
становить 1 т/га (10 кг із 1 сотки), але якщо гарно удобрене поле, достатньо 
опадів і вчасно збирати суцвіття (без запізнень, не допускаючи формування 
насіння) то урожайність може становити 1,5-2 т/га (15-20 кг із 1 сотки) сухих 
квітів. 

З 10 кілограмів сирих квітів отримують 1,5-2 кг сухої сировини, додає 
експерт. 

«Зазвичай одна людина за день може зібрати від 25 до 70 кілограмів сирої 
квітки. Однак не можна проводити збір сировини коли ще не спала роса, або 
після дощу. Мокрі квіти погано сохнуть і швидко псуються. А ще потрібно 
пам’ятати: чим частіше збираєш квіти тим більше виростає нових. Якщо стався 
випадок що не встигли зірвати вчасно суцвіття і вони почали формувати насіння 
(перецвіли) тоді такі квіти зривають і викидають, чим стимулюють ріст нових 
бутонів», – додав Приведенюк. 

Після збору квітів нагідок їх потрібно відразу розтрушувати тонким шаром 
не більше 3-5 см (за природнього висушування). Довго зберігати (більше 3-4 
годин) у великих купах зірвані сирі суцвіття не можна, вони починають 
самозігріватися і псуватися. 

«Важливий момент: не можна висушувати нагідки на сонці – квітка змінює 
колір і стає світлою, навіть біліють а це вже є не товарно придатною сировиною», 
– каже експерт. 

Сушити нагідки можна на горищах, під навісом, в ангарах та спеціально 
обладнаних сушарках. Їх розсипають на мішковині, папері, металевій дрібній 
сітці чи інших матеріалах що легко пропускають повітря та вологу. 

Джерело: www.agronews.ua 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg


21 

 

 

2021 / № 1 (142) 

Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» 
передбачає надання сільським жителям пільгових  довгострокових  кредитів для 
будівництва, добудови, реконструкції або купівлі житла у селі. 

Виконавцем напряму є Львівський обласний фонд 
підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі. 
Планується  виділити на будівництво житла в селі 2.68 млн грн з облбюджету. 

Позичальниками можуть бути громадяни України, які постійно 
проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти в 
сільській місцевості й працюють в органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в 
особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що є 
у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в 
установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей 
агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та 
охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких 
поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого 
пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та громадяни України, які перебувають на обліку 
внутрішньо переміщених. 

Кредит індивідуальному забудовнику надається, за умови відповідності 
вимогам програми та підтвердження ним своєї платоспроможності,  на термін 
до 20 років. А молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не 
перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 
30 років із внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків 
річних. 

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених 
та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від 
сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитного 
договору, починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва 
про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи 
піклування). 

 Відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким 
позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з 
відповідною заявою): 

- військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є 
військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з 
початку і до закінчення особливого періоду; 

- резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або 
дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою 

Підтримка індивідуального житлового 

будівництва на Львівщини в 2021 році 
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Суницю садову від сильних 

морозів укривають агроволокном 

Морози нижче -150С, особливо з вітром, можуть пошкодити плантації суниці 
садової. При відсутності снігу їх краще вкрити агроволокном щільністю 23-50 
г/м2, вважає Збігнев Ярош з польської дорадчої компанії Doradca Jagodowy. 

За словами дорадника, суниця садова за нормальних умов і при правильній 
підготовці до зими повинна легко витримувати температуру від -12 до -15 
градусів, але погодні умови восени та на початку зими 2020 року відрізнялися від 
норми. Восени було багато дощів. Тканини рослин були насичені вологою. На 
початку зими температура суттєво не опускалася. У деяких районах суниця 
садова не вступила у фазу глибокого зимового спокою два тижні тому.  

«Тому ризик замерзання високий», – наголошує він. 
Сильний мороз у поєднанні з вітром посилює пошкодження рослин. Іноді 

втрати морозу спричинені не самим перепадом температури, а супутнім сильним 
морозним вітром, який сушить тканину та спричиняє її руйнування. 

Найкращий природний покрив плантацій – сніг. Але не всюди його 
достатньо. 

Для покриття плантацій на зиму застосовують агротекстиль щільністю від 
23 до 50 г/м2. Особливо укриття в морози потребують сорти, що походять з 
теплих країн.  

Дуже чутливий до морозів сорт Азія, який походить з Італії, користується 
великою популярністю завдяки смаку та розміру ягід. Сорти Флер, Ельсанта та 
Клері теж недостатньо морозостійкі. 

Для поліпшення зимостійкості рослини необхідно правильно доглядати за 
насадженнями після збору врожаю. Важливо правильне живлення. Суниця 
садова, добре забезпечена поживними речовинами (кальцієм, калієм та 
мікроелементами – цинком і бором), буде краще справлятися зі значними 
перепадами температури. Крім того, накопичення достатньої кількості цукру в 
клітинному соці сприяє більшій зимостійкості рослин. 

 Джерело: www.agrotimes.net 

військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій 
службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження 
військової служби в особливий період. 

  Розмір кредиту, який можна отримати: на нове будівництво – до 400 тис. 
грн;на придбання житлового будинку – до 300 тис. грн; на добудову, 
реконструкцію житлового будинку – до 250 тис. грн; на спорудження 
інженерних мереж – до 100 тис. грн; 

Для розгляду можливості участі у зазначеному заході програми необхідно 
звернутися до виконавця у Львівський обласний фонд підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі за адресою: м. Львів, вул. 
Пекарська, 95. 
Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg


23 Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

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

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 3,50 4,20 5,00 

Картопля стандарт 8,00 8.00 8,00 

Кабачок 40,00 40,00 40,00 

Буряк столовий 4,00 4,20 4,50 

Гарбуз 8,00 9.50 11,00 

Морква стандарт 4,00 4,50 5,00 

Капуста білоголова рання 20.00 20,00 20,00 

Капуста броколі 40,00 40,00 40,00 

Капуста брюссельська 45,00 45.00 45,00 

Капуста пекінська 9,50 12,50 16,00 

Капуста савойська 15,00 15,00 15,00 

Капуста цівітна 20,00 27.50 35,00 

Перець солодки довгий 
червоний (Каппі) 

40,00 42,50 45,00 

Часник 65,00 72,50 80,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,00 4,50 5,00 

Шпинат 100,00 100,00 100,00 

Цибуля ріпчаста салатна червона 13.00 13,00 13,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
біла 

12,00 12,00 12,00 

Капуста червоноголова 10,00 10,00 10,00 

Гриб глива 55,00 55,00 55,00 

Морква мита 8,00 8,50 9,00 

Крупа гречана 33.00 34,00 35,00 

Цукор 15,00 16,50 18,00 

Яблуко Флоріна 12,00 13,50 15,00 

Яблуко Фуджі 15,00 16,00 17,00 

Яблуко Чемпіон 8,00 11,00 14,00 

Яблуко Муцу 15,00 15,00 15,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 18.01.2021 р.)  (1 кг/ грн.) 

Товстолобик жив 55,00 55.00 55,00 

Форель річкова жив 180.00 215,00 250,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 18.01.2021 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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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Висівки пшеничні 4900 

Гірчиця 16000 

Горох 9650 8775 8333 295 

Жито 4 клас 4417 

Зелений горох 8500 

Кукурудза 8138  7517  7438 6789  244 220 200 219  

Льон 12000 20000 

Нут 15000 

Овес 5900 5500 

Олія соняшникова 28200 1265 

Просо 6650 5300 6032 

Пшениця 2 клас 8872  8315 8975 265 272 

Пшениця 3 клас 8828  8320 7688 265 263 

Пшениця 4 клас 8747  7678 249 

Пшениця 6 клас 7656 

Ріпак з ГМО 14625 14300 455 

Соєва олія 27000 29417  

Соняшник 22000 20612 21740 19698 580 

Соняшник кондитерський 25000 

Сорго біле 6850 6696 

Соя 17225 17083 17760  16693 490 

Соя без ГМО 18150 17633 18000 16333  420 

Спельта 8000  

Тритікале 6350 

Чечевиця 15000 18000 

Шрот соняшниковий 305 

Ячмінь 7588  7372  5200 

 


