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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Аграрна палата надаватиме дорадчі 

послуги  агроформуванням  

 та приватним землевласникам 

10 липня в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України відбулось вручення Сертифікату на право надання дорадчих 

послуг голові управи Львівської Аграрної палати Ігорю Вуйцику.  

Відтепер Львівська Аграрна палата матиме можливість повноцінно надавати 

сільськогосподарські дорадчі  послуги селянам, власникам земельних паїв.  

Перелік експертів-дорадників Львівської Аграрної палати розміщено на 

сайті організації: www.agrochamber.lviv.ua  

Джерело: Львівське відділення Укрдержфонду підтримки  фермерських  господарств 

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

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

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

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

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

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

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

Кредити фермерам Львівщини 
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7 липня  у селі Підгайчики, що на Золочівщині, відбулось відкриття 
сучасного м’ясопереробного комплексу по забою птиці. Із відкриттям присутніх 
привітав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. 

«У теперішній кризовий час реалізація таких проєктів – це дійсно подвиг. 
Бачимо, що український бізнес глибоко вірить у свою країну і в те, що ситуація у 
ній змінюється на краще. Підприємці довіряють новій українській владі – і це 
дуже важливо. Відкриття цього комплексу – це інвестиція в економіку не лише 
Золочівщини, а й усієї області. Хотів би підкреслити, що інвестиції – це не лише 
гроші, але в першу чергу люди. Наші люди! Від сьогодні сподіваюсь, що у понад 
сотні місцевих родин економічне становище покращиться. Багато з них зможуть 
працювати на Батьківщині, біля своїх родин, своїх дітей. Вірю, що відкриття 
подібних підприємств у майбутньому стане не поодиноким випадком, а 
закономірністю», – наголосив Максим Козицький. 

Проектована потужність нових виробничих потужностей 2000 голів на 
годину. Завдяки відкриттю м’ясопереробного комплексу вдалось забезпечити 
місцеве населення понад 120 робочими місцями із середньомісячною заробітною 
платою понад 10,5 тисяч гривень. На забійний цех надходить птиця вирощена на 
власних птахофабриках, а також передбачається налагодження довготривалої 
співпраці із діючими птахофабриками Західного регіону України, для 
забезпечення безперебійного функціонування цеху. 

 

На Золочівщині відкрили новий 

м’ясопереробний комплекс 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Джерело: www.forum.techdrinks.info 
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Джерело: www.zurab.lviv.ua 

E-TENDER  це торговельний майданчик  для 

державних закупівель PROZORO, комерційних 

тендерів та аукціонів з продажу та оренди державного 

і комунального майна PROZORRO.Продажі. 

E-TENDER – займає лідируючі позиції серед 

учасників системи PROZORRO. Продажі. Майданчик 

акредитований за всіма її рівнями, що означає 

офіційне право надавати послуги користувачам в будь 

яких сегментах системи.  

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

торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORRO організовує та проводить 

навчання для сільгосптоваровиробників, переробних підприємств, фермерів, представників ОТГ 

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

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

використання онлайн-платформи для комерційних закупівель.  
 

Теорія закупівель та докладні інструкції 
 

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

● Навчаємо проводити торги та надаємо відео-інструкції. 

● Спільно оголошуємо перші аукціони та перевіряємо їх. 

● За Вашим погодженням рекламуємо лоти. 

● Своєчасне консультування менеджером. 

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

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

більше, ніж зазначено в нормативній базі. 

 

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

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

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

Ваші торги від скасування або визнання угоди недійсною. 

 

Для початку роботи з Е-Тендер Вам необхідно лише зареєструватися 

        чи зателефонувати до нас!  

 

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

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

Підписано закон щодо недопущення 

нарахування штрафів і пені для бізнесу  

за кредитами в період карантину 

 
1 липня Президент України підписав Закон «Про внесення змін до 

Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо 
недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії 
карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби COVID-19)» № 691-ІХ.  

Закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в 
період карантину та у 30-денний строк після його завершення. 

З цією метою документ вносить зміни до «Прикінцевих положень» 
Господарського кодексу України та «Прикінцевих та перехідних положень» 
Цивільного кодексу України, згідно з якими у разі прострочення позичальником у 
період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території 
України, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого 
карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого 
позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем 
(позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь 
кредитодавця  неустойку, штраф, пеню за таке прострочення. 

Закон набрав чинності на наступний день після опублікування. 
 

В АПК України знизився середній 

рівень заробітних плат 

Середня місячна зарплата по Україні в сільському, лісовому і рибному 
господарстві в травні поточного року скоротилася на 11,6% у порівнянні з 
квітнем – до 8965 грн. 

Зокрема, в сільському господарстві середня зарплата в травні скоротилася 
на 13,6% – до 9005 гривень. 

При цьому рівень зарплат в агросекторі в січні-травні 2020 року був на 
10,3% вище, ніж за аналогічний період минулого року. 

Джерело: www.agropolit.com 
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Джерело: www.rada.gov.ua 

13 липня Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників 
державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на 
одержання земельної частки (паю)». 

Законопроєктом пропонується оптимізувати процедуру приватизації земель 
державних сільськогосподарських підприємств та встановити такий порядок 
приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ, 
організацій: 

- встановити правило, за яких приватизації підлягають лише землі 
державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій; 

- запровадити норми, за якими приватизація земель сільськогосподарських 
підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, 
так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до 
сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації 
підприємств; 

- встановити, що при приватизації земель підприємств здійснюється такий 
розподіл їх сільськогосподарських угідь: 

- до 40 % земель розподіляється між працівниками підприємства та 
пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів 
соціальної сфери села (при цьому площа земель, що передається у власність 
одного працівника підприємства або пенсіонера з числа колишніх працівників 
підприємств визначається у розмірі середнього розміру земельної частки (паю) 
по району, а для працівників закладів соціальної сфери не може перевищувати 2 
га); 

- до 20 % земель передаються у власність учасникам бойових дій для 
ведення особистого селянського господарства (при цьому площа земель, що 
передається у власність однієї особи не може перевищувати 2 га); 

- не менше 40 % передаються в оренду на земельних торгах (крім випадків 
приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств). 

У випадку приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією 
самих підприємств, землі, які залишились після розподілу між працівниками 
підприємства, працівниками державних і комунальних закладів соціальної 
сфери села та учасниками бойових дій, передаються в оренду на 50 років 
господарському товариству, у яке перетворюється підприємство. 

Проєктом пропонується несільськогосподарські угіддя та землі 
несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному 
користуванні підприємства при його ліквідації, передати до комунальної 
власності територіальних громад за місцем їх розташування. 

Проєкт закону зареєстровано за № 3012-2. 

Земельні паї для працівників державних 

підприємств та учасників бойових дій 
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Джерело: www.agronews.ua 

Як фермерам отримати заборгованність  

з держсубсидії на землю, насіння та техніку 

Фермерам, які подавали документи в жовтні-листопаді 2019 року на 
отримання субсидії на 1 га сільськогосподарських угідь, часткова компенсація 
вартості насіння (80%, без ПДВ), часткова компенсація сільськогосподарської 
техніки (40% (25%+15%), без урахування суми податку на додану вартість), 
нараховані і сплачені % за користування кредитом банку (1,5 ставки НБУ -1%) та 
внесені в реєстр отримувачів, але бюджетна субсидія не виплачена через 
незалежних від фермерського господарства (ФГ) причин, ця бюджетна субсидія 
буде виплачуватися за рахунок коштів поточного бюджетного року.  

Для отримання такої субсидії ФГ, згідно зазначених умов, поновляють 
документи, відповідно п.6 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських 
господарств, затвердженого ПКМУ 106 від 07.02.2018 року, внесеними змінами 
ПКМУ від 03.06.2020 р. №447. 

В зазначеному Переліку документів подається Довідка (а10.п6), про 
відсутність прострокованої заборгованості перед Укрдержфондом та його 
регіональними відділеннями. 

Довідку Укрдержфонду, яка дійсна протягом 1 місяця, ви можете замовити за 
нижченаведеним посиланням. 

Чотири кроки для замовлення: 
1.Довідки видаються на підставі запитів фермерських господарств. Форма 

запиту на отримання довідки розміщується на офіційному сайті Укрдержфонду – 
www.udf.gov.ua. 

2.Із запитом фермерські господарства можуть звертатися особисто або через 
уповноважену особу безпосередньо до регіональних відділень Укрдержфонду за 
їх адресами, а також до дирекції Укрдержфонду. Якщо фермерське господарство 
за отриманням довідки звертається до регіонального відділення, відповідний 
запит надсилається в день звернення на електронну 
адресу ukrdergfond@ukr.net співробітниками відділення 

3.Оформлений належним чином запит може бути направлений до 
Укрдержфонду засобами поштового зв’язку (на адресу: 01001, м. Київ, вул. 
Б.Грінченка, 1, кімната 507) або на електронну адресу ukrdergfond@ukr.net. В разі 
звернення через засоби електронного зв’язку відповідний запит має бути 
відсканований/сфотографований. 

4. На підставі отриманих запитів протягом трьох робочих днів виготовляється 
довідка, яка засобами поштового зв’язку надсилається на адресу для листування, 
зазначену у запиті. 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Новації у Порядку оскарження 

рішень податкових органів 

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 
16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві» вносяться зміни до ст. 56 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ), стосовно оскарження рішень 
контролюючих органів. 

Звертаємо увагу, що термін на адміноскарження рішення ДПС, як і раніше, 
становить 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків 
податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) або іншого рішення 
контролюючого органу, що оскаржується. 

Однак тепер у платників податків, що пропустили цей термін з поважних 
причин, з’явилась можливість подати клопотання про поновлення пропущеного 
строку на подання скарги в адміністративному порядку та копії підтверджуючих 
документів поважності причин такого пропуску (за наявності). 

Подати таке клопотання можна протягом 6-ти місяців з дати закінчення 
пропущеного строку для подачі скарги. Скарги на рішення територіальних органів 
ДПС подають до центрального органу ДПС. 

Крім того, ст. 56 ПКУ доповнена новим п. 56.31, за яким до контролюючого 
органу, який прийняв оскаржувальні рішення відносно нерезидентів, які 
здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі 
постійні представництва, можуть бути подані скарги щодо: 

- рішення про взяття на податковий облік нерезидента; 
- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання у порядку, 

передбаченому пп. 141.4.2 п. 141.1 ст. 141 ПКУ; 
- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання у порядку, 

передбаченому пп.117.1 та 117.4 ст. 117 ПКУ; 
- ППР, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання, 

передбаченого пп. 133.3 ст. 133 ПКУ. 
У разі прийняття контролерами рішення про відмову у задоволенні скарги 

щодо нерезидентів, платник може оскаржити рішення територіального органу 
ДПС, звернувшись до контролюючого органу вищого рівня. 
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Джерело: www.uteka.ua 

Cільгоспвиробники - платники податку 

на прибуток можуть обрати  

особливий податковий період із 1 липня  

Законом України № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві» для виробників сільгосппродукції 
відновлено особливий річний податковий період, який починається 1 липня 
минулого року і закінчується 30 червня поточного звітного року (пп. 137.4.1 
Податкового кодексу України)(ПК). 

 Для цілей обкладення податком на прибуток до підприємств, основною 
діяльністю яких є виробництво сільгосппродукції, належать підприємства, дохід 
яких від продажу сільгосппродукції власного виробництва за попередній 
податковий (звітний) рік перевищує 50 % загальної суми доходу.  

Сільгосппродукція (сільгосптовари) – це продукція/товари, що підпадають 
під визначення груп 1–24 УКТЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) 
вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, 
виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів 
(продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо 
вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях 
(площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання (пп. 
14.1.234 ПК).  

Завдяки змінам, унесеним до ПК Законом № 466, із пп. 14.1.234, де міститься 
визначення сільгосппродукції, виключено посилання на гл. 1 розд. XIV (це 
визначення стало загальним для всіх розділів ПК), а з пп. 137.4.1 ПК – посилання 
на неіснуючу наразі ст. 209. 

 Тож тепер сільгоспвиробники знову отримали право на особливий звітний 
період із податку на прибуток (із 1 липня минулого звітного року по 30 червня 
поточного звітного року).  

Отже, цьогоріч виробники сільгосппродукції, які застосовують загальний 
річний податковий період, мають право подати декларацію з податку на прибуток 
за податковий (звітний) період – півріччя 2020 року та надалі застосовувати 
річний період – з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року.  

Таке роз’яснення надали податківці в Інформаційному листі від 12.06.2020 р. 
№ 12.  

Що стосується квартальних платників податку на прибуток, обсяг доходу 
яких за рік перевищує 20 млн грн, то вони також можуть обрати річний 
податковий період із 1 липня 2020 року. Адже річний період установлено для всіх 
виробників сільгосппродукції незалежно від обсягу іхнього річного доходу. 
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Джерело: www.agronews.ua 

Oприлюднено розмір держпідтримки 

на утримання с/г тварин локальних  

та зникаючих порід 

Необхідний обсяг коштів на збереження в Україні генофонду локальних та 
зникаючих порід, дотації за утримання маточного поголів’я 
сільськогосподарських тварин зникаючих та локальних порід та забезпечення 
генетичного різноманіття потребує 180 млн гривень на рік. Про це повідомляє 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.  

З них 60 млн грн для здешевлення ідентифікації тварин в 
домогосподарствах. Зокрема – відшкодування “Адміністратору Єдиного 
державного реєстру тварин “матеріалів для здійснення ідентифікації та 
реєстрації. 

Також 120 млн грн направлять на дотації за утримання маточного поголів’я 
с/г тварин зникаючих та локальних порід (розмір дотації на 1 голову): 

– у скотарстві – 27 тис. грн; 
-у вівчарстві – 2,8 тис. грн; 
– у свинарстві – 3,5 тис. грн; 
– у конярстві – 20 тис. грн; 
– у кролівництві – 1,4 тис. грн; 
– у рибництві – 110 грн; 
– у птахівництві – 250 грн; 
– у бджільництві – 200 грн. 
Цільова мета держпідтримки – підтримка утримання поголів’я: 3 тис. корів; 

1,8 тис. овець; 0,3 тис. свиноматок; 1,3 тис. коней; 4,2 тис. птиці; 26 тис. гол. 
риби; 0,6 тис. кролів; 5 тис. бджолосімей 

Також це належний рівень ідентифікації тварин у фізичному секторі на рівні 
95 % (1434,35 тис. ВРХ; 2621,00 тис. свиней; 1895,63 тис. овець та кіз; 220,00 тис. 
коней) 

Також за мету поставлено: 
– збереження генофонду локальних та зникаючих порід (6 – у скотарстві, 3 – 

у вівчарстві, 3 – у свинарстві, 9 – у конярстві, 7 – у птахівництві, 23 – у 
рибництві, 2 – у кролівництві, 2 – у бджільництві. 

– забезпечення генетичного різноманіття; 
– забезпечення простежуваності переміщення тварин та епізоотичного 

благополуччя на території України. 
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Джерело: www.agropolit.com 

Джерело: www.infagro.com.ua 

Отримати від ДПС інформацію 

про останні зміни в 

законодавстві та інформаційні 

листи можна не виходячи з дому 

Однією з популярних послуг Державної податкової служби України, якою 
активно користуються платники податків, є безкоштовна розсилка на їх електронні 
скриньки інформації щодо останніх змін в законодавстві, термінів сплати податків, 
інформаційних листів ДПС тощо. База платників податків, яким направляється 
інформація, налічує 20,4 тис. осіб. 

Нагадуємо, що спрощено механізм реєстрації на отримання інформації про 
останні зміни в законодавстві та інформаційні листи засобами електронної пошти. 

Зробити це можна в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі 
(ЗІР) та його мобільних додатках, в яких  запроваджено нову функцію, яка дозволяє 
бажаючим в два кліки зарєструватися на отримання такої інформації від ДПС. 

Реєстрація здійснюється через розділ ЗІР «Останні зміни в законодавстві» 
шляхом заповнення «Форми зворотнього зв’язку»: 

Скористатися ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС (вкладка 
«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс») або безпосередньо в 
Інтернет-мережі за адресою: zir.tax.gov.ua 

Мобільні додатки ЗІР можна безкоштовно завантажити на власні мобільні 
пристрої, скориставшись інтернет-магазинами: App Store та Google Play. 

Джерело: www.tax.gov.ua 

http://tax.gov.ua/data/files/252212.jpg
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Джерело: www.dtkt.ua 

Юрособа-«пільговик» надає землю 

в оренду: які наслідки? 

ДПС у Дніпропетровській області інформує, що органи місцевого 
самоврядування встановлюють, зокрема пільги щодо земельного податку, що 
сплачується на відповідній території. Норми встановлені п. 284.1 Податкового 
кодексу України (ПКУ). 

Згідно з п. 284.3 ПКУ, якщо платники земельного податку, які користуються 
пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, 
споруди або їх частини, земельний податок за такі земельні ділянки та земельні 
ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з 
урахуванням прибудинкової території. 

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними 
будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним 
установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від 
форм власності і джерел фінансування. 

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), 
окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, 
податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення 
договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди 
будівель (їх частин) (п. 287.7 ПКУ). 

Враховуючи вищевикладене, юридичні особи, які користуються пільгами з 
земельного податку, та надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, 
споруди або їх частини, земельний податок за площі, надані в оренду, сплачують 
на загальних підставах з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з 
дати укладення договору оренди будівель, споруд (їх частин). 

В Україні презентовано інтерактивну карту 

інфраструктури підтримки підприємництва 

Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Програми                                 
«U-LEAD з Європою» розробило та презентувало інтерактивну карту 
інфраструктури підтримки підприємництва. 

Карта доступна на платформі Дія.Бізнес за 
посиланням:  https://business.diia.gov.ua/business-map  

Карта стане консолідованим центром даних, де кожен може знайти вичерпну 
інформацію про інкубатори, акселератори, фонди, бізнес-асоціації та інші об’єкти 
інфраструктури підтримки підприємництва у своїй громаді та регіоні 

Інтерактивна карта буде постійно поповнюватися новими об‘єктами 
інфраструктури підтримки підприємництва. 

Джерело: www.thedigital.gov.ua 

https://business.diia.gov.ua/business-map
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Джерело: www.buh.ligazakon.net 

Джерело: www.iec-expo.com.ua 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що органи 
місцевого самоврядування встановлюють, зокрема, пільги щодо земельного 
податку, що сплачується на відповідній території. Але юридичні особи, які 
користуються пільгами з земельного податку, та надають в оренду земельні 
ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, земельний податок за площі, 
надані в оренду, сплачують на загальних підставах з дати укладення договору 
оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель, споруд 
(їх частин). 

Згідно з п. 284.3 Податкового кодексу України (ПКУ) якщо платники 
земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду 
земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, то земельний податок за 
такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) 
сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. 

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними 
будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним 
установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від 
форм власності і джерел фінансування. 

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), 
окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, 
податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення 
договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди 
будівель (їх частин) (п. 287.7 ПКУ). 

Передача ділянки в оренду 

позбавляє пільги з земельного 

податку  
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Робота у вихідні дні: правила та оплата 

ГУ Держпраці у Херсонській області надало роз’яснення стосовно залучення 
працівників до роботи в святкові і неробочі дні, нарахування заробітної плати за 
роботу у святкові і неробочі дні та оплати роботи в надурочний час. 

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим 
наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Тобто підприємство не має права залучати до роботи у вихідний або святковий 
(неробочий) день увесь колектив працівників підприємства (структурного 
підрозділу) або оголошувати вихідний день робочим для всього підприємства. 
Залучають до роботи в ці дні тільки окремих працівників, тому в запиті 
роботодавця на отримання згоди профспілки про залучення працівників до роботи у 
вихідні ці працівники мають бути перераховані із зазначенням посади (професії) та 
прізвища, імені та по батькові. 

Залучення працівників до роботи у вихідні, а також святкові дні провадиться за 
письмовим наказом керівника, у якому зазначається вид компенсації за таку роботу. 
У наказі також необхідно вказати працівників, бригади, ділянки, відділи тощо, які 
працюватимуть у ці дні. Якщо роботу працівника у святковий (неробочий) день 
визначено графіком змінності, окремого наказу щодо його залучення до роботи в 
цей день не потрібно. 

Згідно зі ст. 72 КЗпПУ робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою 
сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному 
розмірі. 

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами ст. 107 цього 
Кодексу. 

Тобто термін надання іншого дня відпочинку визначається за згодою сторін 
(лист Міністерства праці та соціальної політики України  від 29.12. 2009 р.                                         
№ 853/13/84-09). На практиці його надають за можливістю через найкоротший 
проміжок часу після роботи у вихідний день, однак, це не позбавляє сторін права 
домовитися про надання його в будь-які терміни, зокрема приєднати до відпустки. 

У разі залучення згідно із законодавством до роботи працівників у вихідні дні, 
які є загальними вихідними днями (субота, неділя) або визначені за графіком 
роботи (змінності), та за згодою сторін обрано компенсацію іншим днем 
відпочинку, то робота у вихідний день оплачується в одинарному розмірі, а день 
відгулу не оплачується (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 
29.12.2009 р. № 853/13/84-09). 

Зверніть увагу, про документальне оформлення відгулу в табелі обліку 
робочого часу, затвердженому наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. 
№ 489.  
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Отже, в такому випадку відмітки в табелі про причини неявок на роботу чи 
про фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час робляться на 
підставі документів, оформлених належним чином. Так, на підставі наказу про 
надання працівникові дня відпочинку за роботу у вихідний день у табелі можна 
зробити відмітку «Ін» – інший невідпрацьований час, передбачений 
законодавством, тобто цей день не оплачується, а за роботу у вихідний день 
проставляються фактично відпрацьовані години, які оплачуються в одинарному 
розмірі. 

Наприклад, якщо у вихідний день, працівник відпрацював тільки чотири 
години та отримує інший день відпочинку – відгул, то в одинарному розмірі йому 
будуть оплачені тільки чотири години. 

В наказі про залучення до роботи у вихідний день слід зазначати спосіб 
компенсації, що встановлюється за взаємною згодою роботодавця та працівника. 
Якщо працівнику надається відгул, у наказі бажано вказати, коли працівник 
відпочиватиме. 

Відповідно ст. 73 КЗпП святковими днями є  Робота також не провадиться в 
дні релігійних свят. 

За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, 
зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає 
особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року 
для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні. 

У дні, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, допускаються роботи, 
припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі 
підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю 
обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням 
працівників у випадках та в порядку, передбачених  ст.71 цього Кодексу. 

Оплата за роботу у святковий і неробочий день обчислюється за правилами ст. 
107 КЗпПУ, у подвійному розмірі: відрядникам – за подвійними відрядними 
розцінками; працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними 
ставками, – у розмірі подвійної годинної або денної ставки; працівникам, які 
одержують місячний оклад, – у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх 
окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної 
норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, 
якщо робота провадилася понад місячну норму. 

Робота у нічний час з 22.00 до 06.00 оплачується у підвищеному розмірі, 
передбаченого колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки 
(окладу), за кожну годину роботи у нічний час відповідно до вимог ст. 108 КЗпП 
України. 

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням 
іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. 

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами ст. 107 КЗпПУ. 



17 

2020 / № 14 (131) 

 

 

Джерело: www.visnuk.com.ua 

У випадках, коли робота в святковий або неробочий день виконувалась понад 
норму робочого часу, працівник на свій розсуд вправі вибрати не грошову форму 
компенсації за роботу у святковий чи неробочий день, а компенсацію у вигляді 
надання йому іншого дня відпочинку. 

Однак компенсація у вигляді іншого дня відпочинку можлива, лише в тому 
випадку, якщо час роботи у святковий чи неробочий день виходить за межі 
місячного фонду робочого часу (у цьому випадку компенсація у вигляді іншого дня 
відпочинку не виключає компенсації у вигляді підвищеної оплати праці у 
святковий чи неробочий день). Надання працівникові іншого дня відпочинку у 
випадку виконання ним роботи в святковий день понад норму робочого часу не 
позбавляє працівника права на оплату праці в такий день у подвійному розмірі. 

Підвищеній оплаті в подвійному розмірі підлягає робота у вихідний день. При 
цьому під «вихідним днем» у ст. 72 КЗпП мається на увазі не загальний вихідний 
день (частина друга ст. 67 КЗпП), а вихідний день працівника, встановлений на 
підприємстві, в установі, організації відповідно до законодавства. Робота у 
вихідний день підлягає підвищеній оплаті, якщо вона не компенсована шляхом 
надання іншого вихідного дня. При цьому спосіб компенсації вихідного дня 
(надання іншого вихідного дня або підвищеної оплати) визначається за 
погодженням сторін трудового договору. 

Суб’єктивне право на підвищену оплату праці виникає з факту роботи у 
святковий, неробочий чи вихідний день за розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу і не залежить від того, чи дотримувалися власником 
норми, які визначають підстави і порядок залучення працівників до роботи в такі 
дні. 

Оплата роботи в надурочний час проводиться відповідно до вимог ст. 106 
КЗпПУ: за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час 
оплачується в подвійному розмірі годинної ставки; за відрядною системою оплати 
праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 % тарифної 
ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за 
погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години. 

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі 
години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у 
порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті. 

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. 

Джерело: www.integrityconference.tilda.ws 
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Джерело: www.naas.gov.ua 

У липня розпочала працювати «гаряча лінія» ДУ «Інститут охорони ґрунтів 
України».  

Основні напрями роботи ДУ «Держґрунтохорона»: 
- обстеження ґрунтового покриву, моніторинг ґрунтів з видачею агрохімічного 
паспорта поля, земельної ділянки; 
- землевпорядні роботи; 
- проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь; 
- технічний звіт з обстеження ґрунтового покриву земельних ділянок під 
закладення багаторічних насаджень; 
- розробка проєктно-кошторисної документації на проведення хімічної 
меліорації ґрунтів; 
- розрахунок потреби добрив під запланований врожай та складання системи 
удобрення; 
- аналіз якості сільськогосподарської продукції, кормів, води та добрив. 

Під час звернення на телефонну «гарячу лінію» заявнику слід повідомити 
посадовій особі таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (якщо є 
уповноваженою особою (представником) – відповідні дані особи, в інтересах якої 
діє); поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, на яку у разі необхідності 
повинна бути надіслана відповідь на звернення, контактний номер телефону; суть 
порушеного питання, пропозиції, заяви (скарги) зазначаються стисло, лаконічно, 
без дублювання інформації та зайвої деталізації. 
Графік роботи «гарячої лінії»: щосереди (крім святкових днів). 
Час: 9:00 - 17:00, обідня перерва 12:00 - 12:45. Телефон: (044) 337-69-86. 

В Україні діє «гаряча лінія» 
Інституту охорони ґрунтів України  

Уряд затвердив план заходів з розвитку 

соціально відповідального бізнесу 

Кабінет Міністрів України  затвердив план заходів з виконання Концепції 
розвитку соціально відповідального бізнесу до 2030 року. Таке рішення було 
ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 15 липня. 

Реалізація плану заходів сприятиме підвищенню рівня обізнаності 
населення щодо політики та практики ведення соціально відповідальної 
діяльності, яка базується на міжнародних стандартах та забезпечить послідовне 
впровадження цих принципів у діяльність суб’єктів господарювання. 
З текстом документа можна ознайомитися за посиланням:  https://bit.ly/394pQvV 

Джерело: www.kmu.gov.ua 

https://bit.ly/394pQvV
https://bit.ly/394pQvV
https://bit.ly/394pQvV
https://bit.ly/394pQvV
https://bit.ly/394pQvV
https://bit.ly/394pQvV
https://bit.ly/394pQvV
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Відповідальність за ведення підприємницької 

діяльності без державної реєстрації 

Фахівці ДПС  у Київській області повідомляють, що до фізичних осіб, які 
здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації їх як фізичних 
осіб – підприємців або до фізичних осіб, які провадили незалежну професійну 
діяльність без взяття їх на податковий облік, згідно з п. 117.1 ст. 117 Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ) за порушення встановленого порядку взяття на 
облік (реєстрації) у контролюючих органах застосовується штраф у 
розмірі 340,00 грн. 

Якщо названі фізичні особи здійснювали підприємницьку діяльність без 
державної реєстрації  як ФОП або як фізична особа, яка провадить незалежну 
професійну діяльність без взяття її на податковий облік та не подавали податкову 
звітність за періоди здійснення такої діяльності, то за неподання податкової 
звітності до них застосовується штраф згідно з п.120.1 ст.120 ПКУ в розмірі 340 
грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.      

Крім того, якщо за результатами перевірки контролюючий орган самостійно 
визначає суму податкового зобов’язання за відповідні звітні періоди, то 
застосовується штраф відповідно до ст. 123 ПКУ розмірі 25% суми визначеного 
податкового зобов’язання, незалежно від того, сплачувала така особа податок чи 
ні. 

Разом з тим, ст.164 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення  (далі – КУпАП) визначено, що провадження господарської 
діяльності, зокрема, без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без 
подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо 
обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, тягне за 
собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 17000 грн. до 34000грн.) з конфіскацією 
виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних 
внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. 

Дії, передбачені частиною першою ст. 164 КУпАП, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме 
правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, тягнуть 
за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян  (від 34000 грн. до 85000 грн.) з конфіскацією 
виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних 
внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. 

Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян 
(перевищує 17000 грн.). 

Неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких 
законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою 
попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. до 136 грн.) – ст. 
1641  КУпАП. 
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Земельний податок в умовах карантину 

Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)», який набрав чинності 02 квітня 2020 року, зокрема, п. 52 
прим. 4 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
викладено в новій редакції. 

Відповідно до п. 52 прим. 4 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ 
не нараховується та не сплачується за період з 01 березня по 31 березня 2020 року 
плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної 
та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або 
користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та 
використовуються ними в господарській діяльності. 

При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до п. 
286.2 ст. 286 ПКУ подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу 
податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати 
плати за землю за податковий період березень 2020 року. 

У разі якщо у березні чи квітні 2020 року платниками плати за землю було 
подано уточнюючу податкову декларацію щодо зменшення податкового 
зобов’язання із сплати плати за землю за податковий період квітень 2020 року з 
причин, які не пов’язані із самостійним виявленням помилок, що містяться у 
раніше поданій ними податковій декларації, такі платники плати за землю 
зобов’язані подати не пізніше 

При цьому у разі подання таких податкових декларацій з підстав, визначених 
п. 52 прим. 4 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, до таких платників 
податків не застосовуються санкції, визначені ст. 50 ПКУ, та штрафні санкції згідно 
з вимогами п. 120.2 ст. 120 ПКУ, за внесення змін до податкової звітності в частині 
збільшення податкових зобов’язань з плати за землю за податковий період квітень 
2020 року. 

Установити, що платники плати за землю (земельного податку та орендної 
плати за земельні ділянки державної та комунальної власності), які визначають 
податкові зобов’язання із плати за землю на підставі податкових декларацій, 
сплачують податкове зобов’язання зі сплати плати за землю за податковий період 
квітень 2020 року у повному обсязі за місцезнаходженням земельної ділянки у 
строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій, 
передбачених ПКУ за порушення термінів сплати податкових зобов’язань щодо 
загальних термінів сплати податкового зобов’язання за такий період. 

Відповідно до ст.269 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платниками 
земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 
землекористувачі. 



21 

2020 / № 14 (131) 

 

 

Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності 
або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

Згідно з п. 281.1.4 ст. 281 ПКУ, від сплати земельного податку звільняються 
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 
1993 року №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» (далі – Закон № 3551). 

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в 
бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать учасники 
бойових дій, інваліди війни, учасники війни (ст. 4 Закону № 3551). 

Учасники антитерористичної операції – особи, визнані учасниками бойових 
дій (п. 19 ст. 6 Закону № 3551). 

Отже, від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які брали 
участь в антитерористичній операції (в операції об’єднаних сил), та відповідно до 
норм Закону № 3551 визнані ветеранами війни. 

При цьому, звільнення від сплати земельного податку, передбачене для такої 
категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом 
використання у межах граничних норм, зокрема: 

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як                                            
2 га; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, в селищах – 
не більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га; 

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га; 
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га; 
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 га. 
Для звільнення від сплати земельного податку, особа, яка має підстави для 

отримання пільг, повинна надати податковому органу за місцезнаходженням 
земельної ділянки заяву довільної форми та документи, що посвідчують її право 
на пільгу, зокрема, посвідчення «Учасник бойових дій». 

Контролюючі органи надсилають податкове повідомлення-рішення про 
сплату земельного податку і орендної плати за земельні ділянки державної та/або 
комунальної власності на податкові адреси (адреси проживання) фізичних осіб. 

Якщо фізична особа – підприємець має паспорт прив’язки тимчасової 
споруди, то він повинен мати і правовстановлюючі документи на земельну 
ділянку (свідоцтво про право власності або користування чи договір оренди 
земельної ділянки) по яких розраховується плата за землю. 

Нарахування фізичним особам сум земельного податку або орендної плати за 
земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться контролюючими 
органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) 
платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове 
повідомлення-рішення про внесення земельного податку або орендної плати за 
земельні ділянки державної і комунальної власності. 

Земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної і 
комунальної власності фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня 
вручення податкового повідомлення-рішення. 

Джерело: www.protocol.ua 
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Як правильно надсилати письмові 

звернення до ДПС України 

На сьогодні Державна податкова служба України відповідно до Закону 
України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – 
Закон) приймає та опрацьовує звернення громадян незалежно від обраного 
громадянином способу надсилання таких звернень. 

Так, статтею 5 Закону передбачено надсилання громадянами письмового 
звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 
(електронне звернення). 

Таким чином ДПС приймає електронні звернення від громадян на 
електронну поштову адресу: zvernennya_dps@tax.gov.ua 

Водночас частиною сьомою статті 5 Закону встановлено, що при 
надсиланні звернення громадянина з використанням мережі Інтернет, засобів 
електронного зв’язку (електронне звернення) застосування електронного 
цифрового підпису не вимагається. 

При цьому Законом встановлено вимоги до письмового звернення (у т. ч. 
надісланого засобами електронного зв’язку), а саме: у зверненні має бути 
зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, виклад 
суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи 
вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із 
зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути вказано електронну 
поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості 
про інші засоби зв’язку з ним. 

Враховуючи зазначене, електронне звернення громадянина, надіслане до 
ДПС на вищевказану електронну адресу без використання електронного 
підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом 
заявника із зазначенням дати та місця проживання (реєстрації). 

У разі, якщо електронне звернення оформлене без дотримання зазначених 
вимог, то відповідно до частини восьмої статті 5 Закону воно буде повернуто без 
розгляду через десять днів від дня його надходження. 

Також звернення громадянина може бути надіслано із застосуванням 
кваліфікованого електронного підпису, яке буде розглянуто ДПС з урахуванням 
вимог чинного законодавства. 

Отже, для отримання громадянином на своє електронне звернення відповіді 
по суті ДПС просить громадян надсилати свої звернення у вигляді скан-копії 
або фотокопії з підписом заявника із зазначенням дати, місця проживання 
(реєстрації) та з викладенням суті порушеного питання. 

Джерело: www.tax.gov.ua 
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з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

Джерело: www.land.gov.ua 

51804 4622787200:05:002:0002 
2.0000 

Львівська область, Жовківський район,  

с. Гори (в межах населеного пункту) 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

10.08.2020           

11:00 

51800 4622787200:11:000:0158 0.4801 Львівська область, Жовківський район,  

с. Зіболки, "Господарський двір» 

Для ведення 

фермерського  

господрства 

10.08.2020           

11:00 

52676 4622184800:04:000:0516  8.6040 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничнівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

11:00 

52677 4622186600:15:000:0218 27.3242 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стрептівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

11:00 

51848 4623084800:21:000:0073 
10.3105 Львівська область, Миколаївський 

район, Тростянецька ОТГ (Красівська 

сільська рада) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

31.07.2020           

11:00 

51869 4625182300:06:000:0278 21.5752 Львівська область, Старосамбірський 

район, Новоміська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

03.08.2020           

10:00 

51856 4624281200:07:000:0333 4.2167 Львівська область, Самбірський 

район,  Новокалинівська 

міська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

04.08.2020           

10:00 

51861 4624281200:08:000:0300 6.5722 Львівська область, Самбірський 

район, Новокалинівська  міська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.08.2020           

11:00 

51662 4623086400:11:000:0290 4.5100 Львівська область, Миколаївський район, 

Розвадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

31.07.2020           

11:00 

51819 4623086400:15:000:0213 11.4241 Львівська область, Миколаївський район, 

Розвадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

31.07.2020           

11:00 

52673 4622181600:08:000:0436 15.9000 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Великосілківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

11:00 

52304 4623086400:11:000:0302 5.0143 Львівська область, Миколаївський район, 

Розвадівська сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.08.2020           

11:00 

52319 4623086400:10:000:0044 7.1016 Львівська область, Миколаївський район, 

Розвадівська сільська рада  

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.08.2020           

11:00 

51862 4624281200:07:000:0331 9.8584 Львівська область, Самбірський 

район, Новокалинівська міська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

04.08.2020           

11:00 
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52764 4624880200:11:000:0602 
2.2633 

Львівська область,Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20.08.2020           

11:00 

52765 4624880200:07:000:0725 1.5425 Львівська область,Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20.08.2020           

11:00 

52687 4623684200:11:000:0086 
3.6499 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

11:00 

52689 4623684200:11:000:0087 14.3507 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

10:00 

52693 4623684200:11:000:0090 
25.9470 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

10:00 

52699 4623980900:05:000:0432 5.5341 Львівська область, Радехівський 

район, Бишівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.08.2020           

11:00 

52681  4622186600:14:000:0412 20.1164 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стрептівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

11:00 

52684 4622185900:20:000:0010 13.4380 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стародобротвірська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.08.2020           

11:00 

52790 4623381800:04:000:0192 7.2806 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька 

сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

20.08.2020           

11:00 

52701 4623980600:06:000:0951 6.9999 Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.08.2020           

11:00 

52767 4624880200:07:000:0750 
7.3313 

Львівська область,Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20.08.2020           

11:00 

52768 4624880200:07:000:0751 3.9695 Львівська область,Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20.08.2020           

11:00 

52769 4625185700:07:000:0014 
5.3000 

Львівська область, Старосамбірський 

район, Стрілківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20.08.2020           

11:00 

52778 4623381800:06:000:0002 6.6612 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька 

сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

20.08.2020           

11:00 
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Джерело: www.land.gov.ua 

52587 4622182000:04:000:0206 
3.7635 

Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, на території Жовтанецької сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.08.2020           

11:00 

52590 4622183300:06:000:0515 14.2856 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, на території Жовтанецької сільської 

ради  

Для  

колективного 

садівництва 

21.08.2020           

11:00 

52791 4623381800:04:000:0191 9.7768 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька 

сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

20.08.2020           

11:00 

52799 4623381800:04:000:0210 1.6178 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька 

сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

20.08.2020           

11:00 

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

Великолюбінська селищна рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25.08.2020           

11:00 

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

територія Великолюбінської селищної 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

25.08.2020           

11:00 

Джерело: www.potato.com.ua 
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Оксана Качмар, завідувач відділу землеробства і 

відтворення родючості ґрунтів, кандидат с.-г. наук; 

Оксана Вавринович, старший науковий 

співробітник, кандидат с.-г. наук; 

Ангеліна Дубицька, старший науковий співробітник, 

кандидат біологічних наук 

Інститут сільського господарства Карпатського 

регіону НААН 

Використання побічної продукції 

рослинництва в системах удобрення 

сільськогосподарських культур 

Важливу роль у системі агротехнологічних заходів, спрямованих на 
підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, відтворення 
родючості земель, оптимізації фітосанітарного стану посівів, охорони довкілля 
відіграють науково обґрунтовані системи удобрення, що передбачають 
застосування органічних, мінеральних і нетрадиційних видів добрив.  

Використання соломи озимих і ярих зернових культур та рослинних решток 
інших культур як органічних добрив є одним із вагомих і найдешевших резервів 
підвищення родючості ґрунтів. Солома містить лише 15 % води і на 85 % 
складається із органічної речовини, вона дуже цінна для підвищення потенційної 
родючості ґрунту і є важливим резервом збільшення органіки в ґрунті. 

Науковими дослідженнями встановлено, що при внесенні 4 т/га соломи в 
грунт надходить: органічної речовини 3200, азоту 14-22, фосфору 3-7, калію 22-
55, кальцію 9-37, магнію 2-7 кг/га, а також мікроелементів: бору 24, міді 12, 
марганцю 116, цинку 160 г/га. 

Важливо враховувати, що солома злакових зернових має широке 
співвідношення вуглецю до азоту (С:N) – воно знаходиться в межах 80-100:1. Чим 
вужче це співвідношення, тим вища швидкість розкладання соломи. Основна 
частина соломи-клітковина розкладається грибами, актиноміцетами і бактеріями, 
які виробляють фермент целюлозу. Мікроорганізми для своєї життєдіяльності 
споживають мінеральний азот із запасів ґрунту. Це триває доти, доки відношення 
С:N в органічній масі не зменшиться до 20-25:1. Після досягнення такого ступеня 
розкладу азот, закріплений мікроорганізмами, мінералізується і стає доступний 
рослинам. Якщо така іммобілізація азоту співпадає з періодом активного 
засвоєння поживних речовин вегетуючими культурами, останні можуть відчувати 
нестачу азоту. 
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У зниженні депресивного ефекту розкладу соломи велику роль відіграє азот, 
який, стимулюючи мікробіологічний комплекс, запобігає іммобілізації азоту 
ґрунту. Тому на 1 т соломи потрібно вносити 8-10 кг діючої речовини азоту.  
Мінеральний азот може бути замінений відповідною за його вмістом кількістю  
безпідстилкового  гною, але не менше 6-8 т на 1 т соломи. 

Напрям процесів перетворення органічної речовини соломи у ґрунті 
залежить в значній мірі від ступеня її подрібненості: чим дрібніша різка та вища 
ступінь розплющення, тим швидше йде процес розкладу в напрямі мінералізації 
до кінцевих продуктів, і навпаки. 

Результативність удобрення соломою залежить від того, як її подрібнили 
комбайном, розкидали по полю і загорнули в грунт. 

Тому, збирати культуру потрібно тільки комбайнами з подрібнювачами, 
дотримуючись таких вимог: 

- висота зрізу під час збирання – не вище 20 см; 
- довжина 75% часток соломи не повинна перевищувати 10 см, а часток 

понад 15 см – не більше 5%; 
- по полю солому розстеляти рівномірно, не утворюючи валків; 
- солому загортати за допомогою дискової борони на глибину до 12 см одразу 

ж після збирання культури, не допускаючи висихання грунту. Достатня вологість 
забезпечує ефективну роботу мікроорганізмів і швидке розкладання соломи; 

- аміачну селітру вносити перед загортанням соломи з розрахунку N10/т 
соломи (орієнтовно: 1 ц селітри на 1 га); 

- обов’язковим є проведення зяблевої оранки. 
Глибина заорювання соломи відіграє вагому роль у проходженні процесів 

гуміфікації. В ущільненому шарі інтенсивність мікробіологічного розкладу 
соломи знижується, а це сприяє її гуміфікації. При зарубці у верхні шари ґрунту і 
підтримуванні його у розпушеному стані солома під дією аеробних 
мікроорганізмів швидко мінералізується. 

Потрібно відзначити, що безвідвальний обробіток ґрунту сприяє процесам 
гуміфікації, рівень яких на 23-25% вищий, ніж при звичайній оранці. 

Важливе значення має поєднання соломи і сидератів. Сумісне використання 
соломи і зелених добрив створює оптимальні умови розкладу органічної речовини 
й забезпечує вищий коефіцієнт гуміфікації. Воно може відбуватись двома 
шляхами. 

При першому способі під покрив озимих, чи ярих зернових культур впоперек 
рядків у відповідні строки підсіваються дрібнонасінні бобові культури: люпин, 
серадела, буркун та інші. При збиранні покривної культури солома залишається 
на полі як мульча під сидератами, які навесні наступного року заробляються під 
просапні культури.  

При другому способі під час збирання зернових, солома, подрібнюється і 
рівномірно розкидається по полю, вносяться добрива, площа дискується і після 
оранки відповідно готується для сівби сидератів.  
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У кінці липня – на початку серпня за такою технологією можна висівати 
горох, вику яру, в сумішках, ярий ріпак, перко, а в першій половині серпня – гірчицю 
білу, редьку олійну, фацелію.  

Заорювання соломи в поєднанні з сидератами покращує стійкість ґрунтових 
агрегатів, водоутримуючу здатність, підвищує урожайність сільськогосподарських 
культур. 

Модельними лабораторно-польовими дослідами, проведеними вченими 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН досліджено, що 
біомаса сидерату за один рік, в залежності від погодних умов, розкладається на 46-
55%. Додавання подрібненої соломи сповільнює цей процес до 43%, а це в певній 
мірі стимулює процеси гуміфікації, підвищуючи її до 0,25%, тоді як без соломи 
цей показник не перевищує 0,17%.  

За вмістом органічної речовини і дією на відтворення гумусу 1 т соломи 
прирівнюється до 3-4 т підстилкового гною. З 1 т соломи синтезується 160-180 кг 
гумусу, а з 1 т соломистого гною – 50-60 кг. 

Застосування 4-6 т/га соломи на добриво з добавкою мінерального азоту на 
дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах у сівозміні за ефективністю не 
поступається 40 т/га підстилкового гною. 

На сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті застосування 1 т/га 
сівозмінної площі соломи, редьки олійної на сидерат на помірному мінеральному 
фоні у чотирипільній сівозміні (картопля, ярий ячмінь з підсівом конюшини, 
конюшина, озима пшениця), забезпечує не тільки підвищення загального вмісту 
гумусу, але й покращує його якісний склад: збільшує вміст гумінових кислот, 
поліпшує співвідношення між гуміновими і фульвокислотами. Гумусний стан 
ґрунту наближається до такого, як при внесенні 15 т/га сівозмінної площі гною. Ці 
дані свідчать про стабілізуючу дію гною, а також сидератів разом з соломою на 
гумус, їх  позитивну роль у збереженні тих властивостей, які обумовлюють 
найбільш цінні ознаки ґрунту. 

Дослідженнями Інституту сільського господарства Карпатського регіону 
НААН, проведеними на сірих лісових ґрунтах, встановлено, що в чотирипільній 
сівозміні урожай картоплі в середньому за 11 років при сумісному застосуванні 
редьки олійної, соломи у дозі 2 т на 1 га сівозмінної площі і мінеральних добрив 
(N60Р60К60) становив 237, редьки олійної з мінеральним фоном – 232 ц/га. В той час 
по гноєві в дозі 15 т на га сівозмінної площі – 216 ц/га і 170 ц/га на варіанті без 
добрив. 

Усереднені дані урожаю зерна ярого ячменю за десять років показують, що в 
післядії гною і сидератів з соломою не встановлено достовірної різниці в рівні 
врожаїв. Так, на варіанті застосування редьки олійної з соломою  отримано 41,7 
ц/га,  самої редьки олійної – 39,9 при 39,5 ц/га по гноєві з мінеральним. 

Середньорічна продуктивність чотирипільної сівозміни по редьці олійній з 
соломою – 53,9, по редьці олійній – 52,4, по гноєві – 51,5, по гноєві з мінеральним 
фоном – 53,5, при 43,1 ц/га зернових одиниць на контролі без добрив. 
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Якість сільськогосподарської продукції при застосуванні сидератів і соломи 
не знижується, а зберігається такою, яку зумовлює удобрення гноєм. Так, вміст 
нітратів у бульбах картоплі по сидерату з соломою навіть нижчий, ніж по гноєві 
з мінеральним фоном і в середньому за роки досліджень є менший від 
допустимої норми, що свідчить про екологічно оптимальний рівень поживного 
режиму ґрунту. 

Приорювання соломи, мульчування – ефективні заходи боротьби з ерозією 
ґрунту. Встановлено, що застосування їх у 2-9 разів зменшує змив 
дрібнодисперсної частини ґрунту, а разом з нею і гумусу при весняному 
сніготаненні, завдяки чому за шість років вміст гумусу збільшується на 0,3%, в 
той час як без використання соломи він знижується на 0,24%. 

Таким чином, за умов недостатнього забезпечення сільськогосподарських 
підприємств гноєм, сумісне використання сидератів і соломи на добриво – 
реальний шлях покращення родючості ґрунту. 

Завдання сільськогосподарського виробництва не тільки збільшити 
урожайність культур, але й знизити матеріальні, трудові і енергетичні затрати на 
одиницю продукції.  

Затрати на вивезення і внесення органічних добрив, особливо на віддалені 
поля при відсутності доріг з твердим покриттям, в осінньо-весняний період 
досить значні, що зумовлено перевалочним способом їх внесення: ферма – кагат 
для зберігання – навантаження у гноєрозкидачі – внесення на поле.  

Подрібнення і внесення соломи у ґрунт під час обмолоту зернових на 12-
14% знижує енергетичні затрати на збирання, до того ж значно прискорюється 
процес звільнення площ під посів проміжних культур на корм і на сидерат. В 
цілому затрати праці і загальні витрати при внесенні соломи під час обмолоту 
зернових на 65 і 76% нижчі, ніж при виготовленні і внесенні гною. 
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Затрати на сидерацію відносно затрат на доставку в поле на відстань до 5 км 
і внесення 30 т/га гною в 3-4 рази нижчі, їх окупність у три рази вища. 

Економічний аналіз результатів тривалих досліджень, проведених в Інституті 
сільського господарства Карпатського регіону НААН, показав, що за сумісного 
використання сидерата (редьки олійної) і соломи на добриво окупність  однієї 
гривні затрат становить 2,3-2,9 гривні. 

Визначення енергетичної ефективності застосування різних систем 
удобрення показало, що застосування сидератів і соломи є вигідним і в цьому 
плані. Ефективність енергозатрат становить 7,2-7,5 при 5,0 на варіанті з гноєм. 

Оцінювати дію соломи і сидерації як пряму на першу культуру сівозміни 
було б невірно без врахування післядії: на врожай, якість продукції, фізичні, 
агрохімічні, біологічні властивості ґрунту. Сумарний ефект здебільшого вищий, 
ніж пряма дія першого року. 

Варто наголосити, що органічна речовина соломи і сидератів поряд з 
багаторічними бобовими травами для низки господарств, зокрема фермерських, 
єдине реально доступне джерело поповнення органікою ґрунту хоча б на рівні 
простого відтворення його родючості. 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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Як подбати про ґрунт – поради  

від науковців НААН 

 

 

Недотримання чергування культур або сівозміни – одна з найголовніших 
причин, які впливають на якість ґрунту. Наприклад, якщо не змінювати деякі 
культури хоча б раз на 2-3 роки, а соняшник на 5-7 років, то це призведе до 
погіршення показників чорнозему за обсягом доступних елементів живлення, 
вологи, призведе до хвороб рослин та появи дрібних шкідників. 

Поради щодо сівозміни дає директор Інституту сільського господарства Степу 
НААН, кандидат сільськогосподарських наук Ігор Семеняка. 

«Наприклад, кукурудза та пшениця виносять значні обсяги азоту з ґрунту. Щоб 
його відновити, бажано в сівозміні застосовувати бобові культури та багаторічні 
трави, які фіксують азот із повітря, а також у значній кількості залишати на полі 
солому та іншу побічну продукцію. Тоді азот хоча б зберігатиметься на тому рівні, 
який є», – говорить експерт. 

Він наголошує, що показник «родючість» має багато складових: волога, запаси 
поживних елементів, структура ґрунту. Вони мають бути збалансованими. Зробити 
це можна лише чергуванням просапних культур із культурами суцільного способу 
сівби, а багаторічних трав з однорічними. У такому разі можна говорити про 
здоровий ґрунт зі збалансованими показниками поживних елементів. 

Ще один важливий аспект – тенденція до скорочення рівня гумусу в ґрунті. 
«Органічну речовину потрібно повертати на поле з гноєм, або хоча б із 

поживними рештками: залишити їх на полі після збирання й для прискорення 
розкладання обробити мікробними препаратами та доповнити азотними 
мінеральними добривами. Також відновленню гумусу сприяє правильна сівозміна. 
Ми маємо 15-річний досвід застосування короткоротаційних сівозмін (3 ротації 5-
пільних сівозмін та беззмінні посіви), де вирощували сою з різним ступенем 
насичення (від 20 до 100%). Саме у беззмінних посівах сої спостерігали незначне, 
але збільшення вмісту гумусу на +0,2-0,3рб за 10-15 років», – каже Ігор Семеняка. 

В Інституті сільського господарства радять збалансовувати обробіток ґрунту, 
застосовуючи комбіновану систему в сівозміні. Це може бути і традиційний 
глибокий (оранка та ґрунторозпушення), мілкий, або взагалі пряма сівба, залежно 
від чутливості культур до глибини та способу обробітку ґрунту 

Джерело: www.naas.gov.ua 
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Пам’ятка з охорони праці при 

проведенні зернозбиральних робіт 

Пам’ятка з охорони праці щодо дотримання вимог безпеки при проведенні 
зернозбиральних робіт 

1.Трактори, зернозбиральні комбайни, інші самохідні машини, тракторні 
причепи повинні бути зареєстровані в державних органах нагляду, пройти 
періодичний технічний огляд.. 

2. Перед початком зернозбиральних робіт необхідно провести навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці трактористів, водіїв, провести 
інструктування по видах робіт працівників, яких передбачається залучати до 
збиральних робіт. 

3. Працівники, які зайняті на механізованих роботах, повинні пройти 
періодичні медогляди у встановленому порядку. Організувати проведення 
передрейсових медичних оглядів операторів мобільних механізмів. 

4. Розробити маршрути безпечного руху техніки. 
5. Перевірити технічний стан споруд та устаткування зернотоків (наявність 

огороджень та захисних решіток на звальних ямах, закриття на замок люків 
бункерів та ємностей, перевірка опору заземлення електрообладнання та ізоляції 
електрокабелів). Дотримуватись правил безпеки праці під час вантажно-
розвантажувальних та інших видів робіт. Місця завантаження та розвантаження 
залізничних вагонів повинні бути оснащені гальмівними башмаками, засобами 
для запобігання падіння працівників (огородження, тросові підвіски, запобіжні 
пояси), вібраторами, спеціальними лопатами з довгими держаками. Засоби 
дистанційного контролю температури зерна в силосах та бункерах повинні бути 
справними. 

6. Провести перевірку габаритів ліній електропередач на зернотоках і місцях 
проведення зернозбиральних робіт, довести цю інформацію до відома 
комбайнерів, водіїв, трактористів, інших працівників. 

7. Організувати місця відпочинку та харчування працівників в польових 
умовах ( пересувні вагончики, грозозахист, обладнати місця куріння). 

8.Провести протипожежні заходи (перезарядити старі або закупити нові 
вогнегасники, забезпечити виробничі дільниці первинними засобами 
пожежогасіння). 

9. Провести інструктаж щодо дотримання виробничої та трудової 
дисципліни, попередження випадків виконання робіт у нетверезому стані. 

Вимоги щодо безпеки під час збирання зернових: 
-під час роботи в полі та переміщення по дорогах на зернозбиральному 

комбайні дозволено перебувати лише комбайнеру; 
-запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати у дерев’яних чохлах на 

польовому стані; 
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- не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або 
тракторному причепі під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під 
час транспортування продуктом до місця складування; 

- комбайни повинні бути забезпечені дерев’яними лопатами для 
проштовхування злежаного зерна у бункерах до вивантажувального шнека; 

- збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев’яними 
підкладками на випадок встановлення домкрата під час ремонту чи огляду; 

- під час переміщення на інше поле вивантажувальні шнеки та інші робочі 
органи збиральних машин повинні бути переведені в транспортне положення. 
Дистанція між збиральними машинами під час переміщення повинна бути не 
менше 50 м. 

10. Забезпечити працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту 
згідно встановлених вимог. 

11. Організувати безпечні умови праці для сторожів , охоронників. 
Примітка: для скерування спеціалістів з метою проведення  превентивних 

заходів з питань охорони праці у сільськогосподарських підприємствах  просимо 
звертатись: Головне управління Держпраці у Львівській області, відділ нагляду в 
АПК та СКС,   тел. (032) 237-80-83. 

Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області 

Джерело: www.epo.org.ua 
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Заходи для боротьби  

із тепловим стресом у корів 

Тепловий стрес може мати значний вплив на продуктивність і репродуктивну 
функцію великої рогатої худоби. 

 Dairy Global наводить поради технічного директора компанії KW Шарлотти 
Уорд щодо заходів для мінімізації ризиків теплового стресу. 

1. Забезпечити достатню кількість питної води 
Щонайменше 15% стада ВРХ повинні мати можливість пити одночасно, тому 

треба передбачити достатній простір навколо корита. Крім того, перевіряти 
частоту оновлення і спостерігати за коровами у другій половині дня, коли точки 
водопостачання знаходяться під тиском. Корова випиває 60-120 л води на день, 
отже, необхідно забезпечити її свіжою, чистою водою. 

2. Ретельно управляти стадом 
Тваринам потрібно забезпечити достатньо простору, де це можливо, і 

стежити за тим, щоб на пасовищах була тінь. Також є сенс розглянути можливість 
випасати худобу вночі. 

3. Забезпечити належні умови перебування 
Відкриття вентиляційних отворів або бічних навісів може поліпшити 

вентиляцію, при цьому обов’язково треба позбавитися всього, що блокує 
повітряний потік. Розміщення вентиляторів треба ретельно продумати. 

4. Відрегулювати управління живленням 
Щоб корми завжди були свіжими, їх треба готувати безпосередньо перед 

годівлею. За необхідності відрегулювати їхні обсяги. Для корів, яких утримують у 
приміщенні, потрібно надавати 60% раціону з 20:00 год до 8:00 год. 

5. Змінити раціон 
За теплового стресу зменшується споживання сухих речовин, тому необхідно 

збільшити їхню концентрацію в раціоні, а також зробити його якомога смачнішим. 
Для цього треба годувати ВРХ кормами високої якості чи 

високоенергетичними замінниками кормів, а також надавати велику кількість 
концентратів у межах ретельно продуманої рецептури раціону. 

Грубі корми виробляють усемеро більше тепла, ніж концентрати, але для 
підтримки здоров’я рубця необхідно забезпечити хорошу якість клітковини. 
Наприклад, добре підійдуть корми з цукрових буряків або соєвого шроту. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Використання рослинних решток 

 на покращення ґрунту 

У сучасних умовах за відсутності достатньої кількості гною для підвищення 
родючості ґрунтів застосовують побічну продукцію рослинництва. Обсяги 
виробництва її в Україні сягають 80-100 млн т на рік. Основна частка цієї 
продукції (понад 50%) – солома зернових колосових та зернобобових культур. 

Результати наукових досліджень і практичний досвід застосування незернової 
частини врожаю доводять, що солома є ефективним засобом підтримання 
бездефіцитного балансу гумусу і поживних елементів, додатковим джерелом 
органічних добрив. У зв’язку з цим значна частина її має повертатися до 
біологічного кругообігу. 

Солома містить майже 15% води і приблизно на 80% складається з органічної 
речовини. Целюлоза, пентозани, геміцелюлоза і лігнін слугують енергетичними 
матеріалами для мікроорганізмів ґрунту, а продукти їх деструкції – будівельним 
матеріалом для лабільного гумусу. Хімічний склад її суттєво змінюється залежно 
від властивостей ґрунту, агротехнічних заходів і погодних умов. У середньому 
солома містить 0,5% азоту, 0,25% фосфорного ангідриду, 0,8% окису калію і 35–
40% органічного вуглецю. З 1 т рослинного субстрату на 1 га ґрунту може надійти 
5 кг азоту; 2,5 кг фосфору; 8 кг калію; 8–9 г бору; 1–3 г міді; 6–14 г марганцю; 0,5 
г молібдену, 3–13 г цинку і 0,3–1,0 г кобальту. За гумусовим еквівалентом 1 т 
соломи замінює 2,5–3,0 т підстилкового гною. 

Під час розкладання соломи, у звʼязку з відносно низьким умістом у ній 
азоту, процеси мінералізації істотно переважають над процесами гуміфікації. Із 
наявної у ґрунті свіжої органічної речовини в середньому 80–90% мінералізується 
до кінцевих продуктів (вуглекислота, вода, елементи живлення) і лише 10–20% 
бере участь у синтезі гумусних сполук. Встановлено, що для кореневих решток 
озимої пшениці коефіцієнт гуміфікації знаходиться у межах 0,15–0,18 (С: N – 35–
40:1), для соломи – приблизно 0,10 (С: N – 80:1), гною – 0,2–0,3 (С: N – 25–30:1). 

Класична технологія використання соломи на добриво передбачає ретельне 
подрібнення її і рівномірне розподілення полем під час збирання врожаю, 
наступне внесення й загортання у вологий ґрунт – переважно амонійних форм 
азотних добрив. Кращі результати отримують, коли довжина часток соломи не 
перевищує 10 см, а загортання її на першому етапі проводиться важкими 
дисковими боронами на глибину 6–8 см. Через певний проміжок часу (зазвичай не 
менше 3–4 тижнів) на полі виконують технологічні операції, передбачені 
регламентом вирощування сільськогосподарської культури. 

http://archive.agro-business.com.ua/index.php?option=com_adagency&controller=adagencyAds&task=click&cid=9&bid=71&aid=2
http://archive.agro-business.com.ua/index.php?option=com_adagency&controller=adagencyAds&task=click&cid=9&bid=78&aid=2
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Під впливом мульчування соломою помітно змінюється напрям та 
інтенсивність біохімічних процесів у ґрунті, зокрема зростає вміст у ньому 
рухомих сполук фосфору та калію, посилюється діяльність основних груп 
мікроорганізмів азотного ряду. У посівному шарі, завдяки кращому забезпеченню 
енергетичним матеріалом, а також меншому коливанню вологості і температури, 
збільшується чисельність корисної фауни. 

Подрібнені рослинні рештки поглинають залишковий невикористаний азот, 
запобігають його втратам, а потім, розкладаючись, віддають наступним 
культурам. При цьому скорочується число проходів агрегатів полем, витрати 
праці та коштів. 

Підвищення кількості рослинних решток на полях господарств сприяє: 
- запобіганню спалювання стерні та соломи; 
- збільшенню у сівозмінах культур суцільного висіву; 
-серед групи просапних культур підвищенню часток високостеблових 

культур та зменшенню низькостеблових; 
- підвищенню урожайності культур; 
- проведенню якомога меншої кількості операцій з обробітку ґрунту, 

особливо в ерозійно небезпечні періоди; 
-мінімалізації проходів сільськогосподарської техніки; 
- оптимізації швидкості руху агрегатів під час обробітку ґрунту; 
- використанню голчастих борін замість зубових; 
- застосуванню мульчувального (безполицевого) обробітку ріллі. 
Розвиток негативних явищ (гальмування ростових процесів, пожовтіння 

листків, зниження урожайності зерна) доволі часто обумовлений закріпленням 
азотних сполук ґрунту мікроорганізмами, які розкладають рослинні рештки. З 
метою усунення депресивного впливу останніх на рослини рекомендують 
вносити компенсаційний азот (8–12 кг/т) у післязбиральний період, коли 
виконають фонове лущення стерні (під озимину, за достатньої зволоженості 
орного шару, на малородючих ґрунтах) або весною – у рік вирощування 
просапної культури (на високих агрохімічних фонах та ерозійно податливих 
землях). 

Інколи солому загортають без застосування компенсаційних доз азотних 
добрив окремо, але з невеликим збільшенням їх кількості за основного 
(осіннього чи весняного) внесення. Бажано вибирати такі строки внесення 
компенсаційного азоту, щоб період найбільш енергійного біологічного 
поглинання поживних речовин ґрунту за розкладання соломи не співпадав із 
часом посиленої вегетації рослин. Недоцільно вносити наднормативний азот під 
час утилізації горохової соломи, а також на полях, які відводяться під чистий пар. 
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Перспективним напрямом використання побічної продукції рослинництва є й 
заміна азотних добрив комплексними біопрепаратами (деструкторами) для 
прискорення процесів розкладання рослинних решток. 

Важливо враховувати, що невикористаний з осені додатковий азот за певних 
умов може піддаватися денітрифікації або мігрувати з низхідними потоками води. 
Якщо в посушливі роки вертикальне переміщення нітратів не перевищує позначки 
50 см, то у вологі роки вони транспортуються на глибину до 1,5 м, залежно від 
кількості і характеру опадів в осінньо-зимовий період, гранулометричного складу 
ґрунту, способів його обробітку тощо. 

Азот, що мігрує глибше одного метра, засвоюється рослинами лише після 
використання ними вологи верхніх шарів і подальшої її капілярної подачі з нижніх 
горизонтів до поверхні. Тобто надходження глибокопромитих нітратів у зону 
зосередження основної маси коренів польових культур гальмується найбільше за 
дощової і прохолодної погоди навесні, коли висхідний рух води під дією 
градієнтів температури і вологості уповільнюється. 

Проблеми, пов’язані із залученням до кругообігу всієї побічної продукції 
попередника, найчастіше виникають у разі порушення відповідних технологічних 
регламентів виконання робіт, за перенасичення сівозмін зерновими колосовими 
культурами, в аномальні за метеоситуацією роки. 

Як показали спостереження, наявність значної кількості рослинних решток у 
верхньому шарі ґрунту за безполицевого обробітку ускладнює контроль над 
бур’янами. Рослинні компоненти перешкоджають контакту гербіцидів із ґрунтом, 
чим обмежують міграцію і сприяють випаровуванню їх, особливо за 
нерівномірного розподілу стерні на поверхні поля, відсутності опадів, вітряної 
сухої погоди. У поєднанні зі зміною фітоценотичної структури бур’янів, їх 
резистентності і кількісної динаміки це вимагає відповідного підвищення доз 
застосування хімічних препаратів. 

Використання соломи на добриво може створювати потенційну загрозу 
збільшення вмісту токсичних речовин у ґрунті (за рахунок вивільнення фенолів і 
кислот із розкладанням «свіжого» рослинного субстрату), що спричиняє 
гальмування проростання насіння, уповільнення росту коренів, невирівняність 
посівів і зниження продуктивності рослин. 

За мілкого загортання соломи існує вірогідність погіршення якості допосівної 
підготовки ґрунту і сівби, що потребує насамперед удосконалення технічного 
супроводу операційної технології вирощування польових культур на стерньовому 
фоні. Для послаблення або повного усунення подібних явищ рекомендують 
дотримуватися сівозмін, а також вносити солому переважно під ярі пізні культури 
на тлі застосування помірних доз мінерального азоту та відповідних знарядь, які 
забезпечують змішування пожнивно-кореневих решток із великим об’ємом ґрунту. 
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Використання соломи на добриво має важливе екологічне значення: 
- утилізується велика маса органічної речовини, що мінералізується у ґрунті, 

елементи продуктів напіврозкладу цілком поглинаються ґрунтовим комплексом; 
- солома повторно включається до кругообігу мінерального й органічного 

живлення рослин для формування нового врожаю; 
- солома, розкладаючись у ґрунті протягом тривалого часу, не забруднює його 

високими концентраціями нітратного азоту, органічним фосфором і калієм; 
- сталий баланс надходження до ґрунту і витрат елементів живлення 

рослинами з соломи виключає вимивання рухомих елементів і винос їх із 
поверхневим стоком у водойми; 

- рівномірно розкидана полем солома в спекотний літній час захищає ґрунт 
від пересихання й ущільнення; 

- внесення її у ґрунт стимулює розвиток ґрунтової фауни, що виявляється у 
підвищеній активності бактерій, дощових черв’яків та інших живих організмів; 

- із ліквідацією скирт соломи погіршуються умови розмноження 
мишоподібних гризунів, накопичення насіння бур’янів, а також патогенної 
мікрофлори зернових культур. 
Джерело: www.agro-business.com.ua 

Сервіс Мін’юсту із завантаження 

електронних копій документів 

кінцевих бенефіціарів 

На вебпорталі «Онлайн будинок юстиції» реалізована можливість 
громадянам завантажувати електронні копії нотаріально посвідчених копій 
документів до заяв про державну реєстрацію, зокрема – документів для 
підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної 
особи.  Про це інформує Міністерство юстиції України. 

До заяв «Державна реєстрація створення товариства з обмеженою 
відповідальністю» та «Державна реєстрація переходу юридичної особи на 
діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту» 
відтепер можна завантажити електронні копії нотаріально посвідчених копій 
документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником 
юридичної особи. 

Відповідно до Порядку реєстрації для подачі документів в електронній 
формі з нотаріально посвідчених копій документів, що посвідчують особу, яка є 
кінцевим бенефіціарним власником, виготовляються електронні копії шляхом 
сканування та накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) 
заявника. 
Джерело: www.minjust.gov.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Комфорт у корівнику 

Коровам потрібен простір для комфортного життя: для відпочинку, 
споживання їжі та води, доїння й охоти, чищення шерсті та спілкування між 
собою. Як стверджують фахівці, корови з однаковим генетичним потенціалом і 
кормовою базою дають на 20-30% більше молока внаслідок поліпшення 
мікроклімату та продуманого планування приміщень. 

Маршрути корів мають бути зручними для ходьби в загонах і до доїльної зали 
– без перешкод і з оптимальною шириною проходів. Уся підлога повинна бути без 
виступів і мати хороше зчеплення. 

Не менш важливе для тварин комфортне стійло. Розробляючи параметри і 
конфігурації стійлового обладнання, враховують фізіологічні особливості корів – 
щоб вони могли природно лягати й вставати з подачею тулуба вперед, для цього 
ширина стійла має бути не менше як 1,2 м. 

У виборі стійла прив’язного типу потрібно звернути увагу на максимальну 
комфортабельність у використанні як для тварин, так і працівників, надійність і 
високу міцність конструкцій, антикорозійну стійкість і простоту конфігурації, а 
також на відповідність гігієнічним і санітарним нормам. 

Комфорт корів забезпечує 16-18 годин світла на добу, для сухостійних корів – 
6-8 годин. Удень освітленість корівника має бути на рівні 200 люксів, вночі – 50 
люксів, у доїльних залах – 500 люксів. 

Виконком Львівської міської ради дозволив роботу фермерського ярмарку у 
Львові. Він працюватиме щосуботи з 8:00 г. до 15:00 г., починаючи з 18 липня і 
до кінця літа. До ярмарки долучаться понад 20 фермерів міста та області. 

На ярмарку продаватимуть городину, фрукти, овочі, молочну та м’ясну 
продукцію. Умовою для участі в ярмарку є присутність самого виробника, який 
пропонуватиме продукцію. 

Організує ярмарок ТзОВ «Львівські ярмарки», залучивши інші 
підприємства. На території ярмарку мають розмістити дезінфектори, а 
працівники ринку й відвідувачі мають бути у масках. 

У Львові щотижня відбудуться  

фермерські ярмарки 

Джерело: www.tvoemisto.tv 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Підприємців Львівщини 

запрошують  до участі в конкурсі 

на надання ваучерів для малого 

бізнесу 

Департамент економічної політики Львівської обласної державної 
адміністрації запрошує суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців до участі у конкурсі в рамках Програми підвищення 
конкурентоспроможності Львівської області (далі – Програма). 

У рамках Програми проводиться конкурс на надання ваучерів – 
безповоротної фінансової допомоги для малого бізнесу у розмірі: 

- ваучери на маркетингові послуги – до 50 тис. грн.; 
- ваучери на консалтингові послуги – до 50 тис. грн.; 
- інноваційні ваучери – до 100 тис. грн. 
Співфінансування на усі види ваучерів повинно становити не менше 30% від 

загальної вартості проєкту. 
Для участі у конкурсі необхідно подати: 
1. Проєкт розвитку бізнесу. Форма проєкту ; 
2. Декларацію доброчесності ; 
3. Довідку з Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості із 

сплати податків; 
4. Комерційну пропозицію від однієї із прекваліфікованих компаній. 

Готується прекваліфікованою компанією у довільній формі, але із обов'язковим 
вказанням назви суб'єкта господарювання, якому вона надана, описом та 
вартістю послуг, які можуть бути надані за рахунок ваучера. 

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент 
економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів,                              
вул. Винниченка, 18, каб. 419  до 17 липня 2020р. 

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 032 299-92-79,        
032261-26-65, 032261-29-40 і за наступним посиланням: 
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020 

https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
https://loda.gov.ua/news?news_departments=21&id=52020
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Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

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

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

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

Картопля рання 9,50 9,50 9,50 

Баклажан синій 30,00 30,00 30,00 

Буряк столовий ранній 5,50 5,50 5,50 

Гриб печериця 34,00 37.00 40,00 

Морква рання 13,00 13,00 13,00 

Капуста савойська 18.00 18,00 18,00 

Рукола 60,00 70,00 80,00 

Кабачок 10,00 10.00 10,00 

Капуста цвітна 18,00 19,00 20,00 

Огірок корнішон 20,00 21,50 23,00 

Шпинат 60,00 62,50 65,00 

Помідор салатний рожевий 28,00 30,50 33,00 

Салат 20,00 20,00 20,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,50 4,80 5,00 

Цибуля зелена 40,00 40,00 40,00 

Цибуля ріпчаста салатна  біла 20.00 20,00 20,00 

Часник ранній 40,00 45,00 50,00 

Абрикос 40,00 45,00 50,00 

Персик 30,00 32,50 35,00 

Виноград темний 75,00 75,00 75,00 

Вишня 25.00 35,00 45,00 

Диня 15,00 15,00 15,00 

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

Ожина 70,00 70,00 70,00 

Смородина чорна 50,00 50,00 50,00 

Чорниця 80,00 80,00 80,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 16.07.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 14 (131) 

Яблуко раннє 13,00 18.00 23,00 

Черешня червона 70,00 70,00 70,00 

Кавун 6,50 6,80 7,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 16.07.2020 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних 

культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW 

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

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

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ГОНЧАРЕНКО Л.В. – ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
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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 3400 

Гірчиця 12300 11000 

Горох 6167 5622 5100 187  195 

Гречка 19000 18000 

Жито 2 клас 4300 

Зелений горох 10000 

Коріандр 20700 19000 17850 

Кукурудза 4800 4916 5075  5083 168 

Льон 11750 12000 

Макуха соняшникова 198 200 

Просо 6500 7500 

Пшениця 2 клас 6050  5555  5850 5650 188  196 

Пшениця 3 клас 6005  5580  5600 188  194  

Пшениця 4 клас 5674  5148  5250 177  

Пшениця 6 клас 5369 174 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13313 12858 12983 416 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 12000 370 

Ріпак з ГМО 11800 11800 

Розторопша 11000 

Соняшник 11340 12300 11233 190 

Сорго біле 4800 4500 

Сорго червоне 5000 

Соя 11867 12367 11250  335 350 

Соя без ГМО 11700 385 370 

Спельта 13000 250 

Тритікале 4500 

Чечевиця 11500  11000 12800 

Шрот соняшниковий 5500 5600 210 

Ячмінь 5210  4588 5300 5038 160 

 


