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Голова управи Аграрної палати відвідав Миколаївщину 

4 вересня відбулася робоча зустріч 
голови управи Львівської Аграрної 
палати  Ігоря Вуйцика та голови 
Тростянецької сільської об’єднаної 
територіальної громади Миколаївського 
району Олександри Леницької.  

Громада створена в 2015 році та 
успішно розвивається і в 2016 році в 
громаді затверджено дорожню карту 
підтримки розвитку підприємництва. Також 
активно підтримується розвиток 
фермерства та приватної ініціативи 
розвитку агробізнесу на селі і сільського 
зеленого туризму.    

В рамках зустрічі обговорювалися 
питання щодо пропозицій громад до 
проекту методики нормативно-грошової 
оцінки землі в Україні. 

Спеціально для агровиробників 18 вересня в Готельно-ресторанному 
комплексі «Термінал-А» в с. Рясне-Руське, площа Європейська, 1 (кільцева дорога 
міста Львів) відбудеться зустріч виробників - аграріїв області з рестораторами. 
Захід розпочнеться о 16 год. Відтак, ресторатори та виробники продукції матимуть 
можливість поспілкуватись між собою, обмінятись досвідом та започаткувати 
вигідні та довготривалі партнерські стосунки. Захід поєднає на одному майданчику 
ярмарок фермерських продуктів.  

Запрошуємо до участі у заході та ярмарку. 
Реєстрація виробників сільськогосподарської продукції за посиланням: 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4…/viewform… 
Реєстрація для рестораторів за посиланням: 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI…/viewform 

18 вересня відбудеться зустріч 

аграріїв та рестораторів Львівщини 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: www.loda.gov.ua 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffRwre6K7HRWb4K8seeERjrp9JDwzz_2VxKt1BXUbgtKFtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyb5ph_td0RESI1hAqB3hW71EdKC9shVfQmubml-96hdAqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3b6NCEB4kwKlKtUo45JQzf-n96_oMwXOtjh7dUKVjsWv-qAvvQeDbbWDA
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Визначено фермерські господарства 

для одержання пільгових кредитів  

на Львівщині 

25 серпня у Львівському відділенні Укрдержфонду підтримки фермерських 
господарств відбулося засідання комісії із визначення фермерських 
господарств  регіону, які можуть претендувати на одержання кредитів на 
пільгових умовах у межах цільових призначень для області. 

Участь у засіданні комісії прийняв голова управи Львівської Аграрної палати 
Ігор Вуйцик, директор департаменту агропромислового розвитку області Юлія 
Шопська, голова асоціації фермерів та приватних землевласників області Ярослав 
Кардаш. 

Тривають виїзні наради в ОТГ з питань 

розвитку сімейних фермерських господарств  

та впровадження земельної реформи 

Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
спільно з територіальними органами Держгеокадастру,Держпродспоживслужби, 
юстиції, Укрдержфонду підтримки фермерських господарства та податкової 
служби  розпочали проведення семінарів в об’єднаних територіальних громадах з 
питань розвитку сімейних фермерських господарств, державної підтримки та 
впровадження земельної реформи. 

Сьогодні, мали змогу поспілкуватися з аграріями, особистими селянськими 
господарствами та мешканцями Волицької та Шегинківської ОТГ Мостиського 
району – зазначили в департаменті. 

Директорка департаменту Юлія Шопська наголосила присутнім про старт 
другої фази пілотного впровадження онлайн-платформи для аграріїв «Державний 
аграрний реєстр» (надалі – ДАР), а саме про його основні переваги. 

Представники Укрдержфонду, Держпродспоживслужби, юстиції та 
податкової ознайомили присутніх про порядок створення, розвитку, 
оподаткування та підтримки сімейних фермерських господарств, а також з 
програмою збереження грунтів. 

Трансформація особистих селянських у сімейні фермерські господарства – 
одне із пріоритетних завдань області у сфері АПК, адже для цього існують усі 
необхідні передумови, як законодавчі, соціальні та економічні. 

 Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Стартує другий етап пілотного 

впровадження Державного аграрного 

реєстру на Львівщині  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України спільно з Всеукраїнською асоціацією громад розпочинають активну фазу 
другого пілотного впровадження Державного аграрного реєстру (ДАР). 

Проєкт реалізується у координації з Держгеокадастром, Міністерством 
юстиції та за сприяння проєкту Світового Банку та ЄС «Підтримка прозорого 
управління земельними ресурсами в Україні», а також Програми USAID з 
аграрного і сільського розвитку (АГРО).  

ДАР – це автоматизована електронна система, доступна для усіх виробників 
сільськогосподарської продукції незалежно від форми господарювання. У 
майбутньому зареєстровані користувачі ДАР отримають можливість подавати 
онлайн заявки на участь в державних і регіональних програмах підтримки 
сільського господарства, що дозволить Уряду більш ефективно планувати та 
спрямовувати програми підтримки сільгоспвировиробників.  

Для реалізації другого пілотного впровадження до процесу реєстрації 
аграріїв у ДАР залучаються об’єднані територіальні громади (ОТГ), відібрані за 
результатами відкритого конкурсу. Загалом пілотний проєкт охопить 53 ОТГ у 
всіх областях України.  

На період пілоту працівники обраних ОТГ стануть операторами ДАР і 
консультуватимуть фермерів з питань роботи реєстру, допомагатимуть 
реєструватися тим аграріям, які не мають комп’ютера або доступу до мережі 
Інтернет. В цілому ж зареєструватися у ДАР онлайн вже зараз може будь-який 
український фермер. Особлива увага під час пілотного впровадження 
приділятиметься процесу опрацювання заявок на виправлення помилок щодо 
земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. 

 
       Участь у другому пілотному впровадженні ДАР на 
Львівщині (із 16 вересня і триватиме до 14 жовтня) 
дозволить власникам земельних ділянок перевірити 
коректність даних на землю, виявити помилки в реєстрах 
і подати заявки на їх виправлення, а також перевірити 
відповідність даних про майнові права на землю 
 Нагадуємо, перше пілотне впровадження ДАР 
відбувалося у лютому цього року в окремих ОТГ 
Львівської області, яке дозволило підвищити 
зацікавленість аграріїв у реєстрації в ДАР, а також 
провести тестування функцій самого реєстру. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

Державний аграрний реєстр – електронний майданчик, який сприятиме 
створенню прозорої системи державної підтримки аграріїв, зробить взаємодію 
між державою та сільськогосподарським виробником простою, доступною, 
зручною та простежуваною.  

За допомогою Аграрного реєстру планується надавати державні сервіси, 
спростити доступ до банківського фінансування та програм кредитних гарантій, 
а також запровадити програми таргетованої державної підтримки й оцінювати їх 
ефективність. 

Реєстрація та користування Державним аграрним реєстром – безкоштовні. 
Верифікація агровиробника в Державному аграрному реєстрі відбувається за 
допомогою BankID або кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У разі 
відсутності КЕП його можна зробити самостійно або це допоможе зробити 
оператор під час реєстрації (у випадку наявності рахунку в ПриватБанк), для 
цього необхідно також взяти з собою флешку. Для реєстрації за допомогою 
BankID потрібно мати картку одного з банків, підключених до системи BankID 
НБУ.  

Зареєструватися у Державному аграрному реєстрі онлайн можна за 
посиланням: http://www.ar.gov.ua/. 

Покрокова інструкція для реєстрації доступна у відео: 
https://www.ar.gov.ua/using. 

Перелік ОТГ, які беруть участь у другому пілотному впровадженні ДАР 
можна знайти з посиланням: https://www.ar.gov.ua/public_information/6. Зокрема, 
від Львівщини – це Грабовецька (Стрийський р-н) та Гніздичівська 
(Жидачівський р-н) об’єднані територіальні громади. 

«Запуск аграрного реєстру дійсно повинен спростити життя фермерів цілої 
України, оскільки його учасники зможуть виправляти та актуалізовувати дані 
про себе, із тим щоб не втратити існуючих можливостей та мати змогу 
претендувати на нові програми підтримки. Також, це дасть можливість 
спростити взаємну взаємодію аграріїв із урядовими інституціями, унеможливить 
необхідність подорожувати за отриманням державних сервісів та послуг, дасть 
змогу протягом будь-якого часу перевірити наявну інформацію. Електронна 
система також є більш транспаратною, та зменшує ризики помилок або втрати 
документів. Як наслідок, аграрний реєстр стане важливим інструментом 
стимулювання зростання продуктивності і доходів аграріїв. Тому, запрошуємо 
всіх аграріїв Львівщини зареєструватися, щоб відчути усі його переваги» - 
наголосила директорка департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Юлія Шопська. 

http://www.ar.gov.ua/
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Напрацьовується проєкт програми 

підтримки розвитку АПК 

Львівщини до 2027 року 

7 вересня у Львові відбулося чергове засідання робочої групи щодо 
розробки проєкту Комплексної програми розвитку аграрного сектору у 
Львівській області на 2021-2027 рр. за участю експертів, науковців, 
представників департаменту агропромислового розвитку, департаменту 
економічної політики та департаменту фінансів  Львівської 
облдержадміністрації.  

Участь у засіданні прийняв президент Львівської Аграрної палати Павло 
Музика, голова управи ЛАП Ігор Вуйцик. 

За інформацією директорки департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Юлії Шопської, заходи фінансової підтримки на 
регіональному рівні повинні доповнювати міністерські програми. Також 
представлено інформацію про попередні результати реалізації заходів 
Комплексної програми підтримки  та розвитку агропромислового виробництва у 
Львівській області на 2016-2020 роки.  

Заступник директора  департаменту агропромислового розвитку ОДА 
Людмила Гончаренко ознайомила учасників робочої групи із попередніми 
напрацюваннями  проекту Програми і наголосила на семи пріоритетних 
напрямах фінансової підтримки агровиробників регіону із обласного бюджету до 
2027 року .  

                                                                                                                  Проєкт 

Після врахування пропозицій робочої групи проект програми буде 
оприлюднено на публічне обговорення на сайті Львівської облдержадміністрації. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації; 

Bласник молочного кооперативу 

розповів про допомогу від 

Львівської облдержадміністрації 

Tорік Володимир Слюз, керівник кооперативу «Добротворець», що в селищі 
Добротвір на Кам’янка-Бужчині, скористався обласною програмою підтримки 
агропромислового виробництва. Отримав пільговий кредит під 5% річних на 
суму 500 тис грн. Придбав додаткове обладнання для переробки молока.  

«Добротворець» – один з найуспішніших сільськогосподарських 
виробничих кооперативів у Львівській області. Заснований 2011 року, об’єднує 
74 члени. Спеціалізується на переробці молока та виготовленні з нього 
пастеризованого молока, сметани, кисломолочного сиру, «сулугуні» та «бринзи». 

«Раніше ми переробляли за зміну 3 тонни молока. Згодом розширили ринки 
збуту і побачили, що нашої пропозиції стає замало. Навіть заводи-
переробники,  які розвозили наші вироби по своїх фермерських магазинах, 
просили давати більше продукції, – розповідає Володимир Михайлович. – Ми 
розуміли, що маємо достатньо досвіду, аби задовільнити цей попит. До того ж 
додаткові обороти – це можливість підняти людям зарплату, створити нові робочі 
місця. Та й сировини вдосталь –  з усіх навколишніх сіл звозимо молоко». 

Розширення виробництва вимагало додаткового обладнання. 
«Раніше у нас всі агрегати були в єдиному екземплярі – один сепаратор, 

один парогенератор, компресор, одна пастеризаційна охолоджувальна установка. 
А вони часто виходять з ладу. Хай поломка незначна – та через неї зупинялося 
все виробництво», – зазначає Володимир Слюз. 

«Нам дуже помагає обласна держадміністрація, без її фахівців ми б не 
впоралися. Вони постійно вчать нас – кличуть на наукові семінари, тренінги, 
розказують, як вдосконалити виробництво, підказують про нові точки збуту. 
Можуть подзвонити: «Поїдьте на такий ринок, зверніться до такого підприємця». 
Ми з департаментом агропромислового комплексу живемо, як одна сім’я, –  
розповідає Володимир Слюз. –  У мене є знайомі, які мають схожу діяльність. 
Щоправда, працюють як ФОПи. Раніше скептично ставилися до моєї співпраці з 
державною установою. Кошти за компенсацію за відсотками надходять чітко за 
графіками, проблем нема жодних. Тож мої знайомі побачили всі ці бонуси 
і  тепер гуртуються навколо нашої платформи.  
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації; 

Графік проведення семінарів в ОТГ Львівської області  з питань земельної 

реформи та державної підтримки на вересень-листопад 2020 року 

Агровиробники  Львівщини можуть 

скористатися  Гідом з державних послуг 

27 серпня  в Україні запрацював Гід з державних послуг – інформаційний 
онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 

Гід з державних послуг (https://guide.diia.gov.ua/) на порталі Дія містить 
повну та достовірну інформацію щодо 1000 послуг – про місце, спосіб, строк, 
вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб 
оскарження їх результатів. Гід доступний у форматах відкритих даних. 

Інформацію про послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери 
діяльності. Серед найпопулярніших категорій – соціальний захист, діяльність 
бізнесу та громадських формувань, сільське господарство, земля та екологія, 
виробництво та обіг окремих видів продукції, фінанси та податки. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Джерело: www.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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Уряд розширив перелік 

агровиробників для одержання 

держпідтримки 

2 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України удосконалено процедури 
надання держпідтримки АПК та розширено коло її отримувачів, прийнявши 
відповідні зміни до порядків програм.  

Зокрема, прийнято: 
- надати можливість суб’єктам агропромислового комплексу отримувати 

здешевлення кредитів у декількох банків; 
- надати можливість підприємствам, що займаються переробкою 

сільськогосподарської продукції, скористатися програмою здешевлення кредитів; 
-  відмовитись від нормативів при наданні фінансової підтримки шляхом 

часткового відшкодування вартості побудованих і реконструйованих об’єктів із 
зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю. 

 Тепер  аграрії зможуть звертатися щодо здешевлення кредитів у декілька 
банків. Важливо, що така опція відтепер буде і у тих підприємств, які займаються 
переробкою.  

  Джерело: www.me.gov.ua 

Україна та Польща зацікавлені у 

створенні двосторонніх коопераційних 

проєктів на бізнес-рівні у сфері АПК 

8 вересня відбулася зустріч Міністра розвитку економіки‚ торгівлі та 
сільського господарства України Ігоря Петрашка з Міністром сільського 
господарства і розвитку села Республіки Польща Яном Ардановським. Зустріч 
відбулася в рамках Економічного форуму 2020. 

Міністр зазначив, що серед пріоритетів аграрної політики України такі 
ключові напрями розвитку галузі як: земельна реформа, державна підтримка 
сільгоспвиробників, розвиток сільських територій та фермерства, органічне 
виробництво, безпечність харчових продуктів. Україна зацікавлена у поглибленні 
торгововельно-економічних взаємовідносинах, нарощуванні експорту та 
диверсифікації агропродукції», – відмітив Ігор Петрашко. 

За словами Міністра, Україна розраховує на створення двосторонніх 
коопераційних проєктів на бізнес-рівні у сфері АПК, залучення польського 
бізнесу до приватизаційних процесів в Україні, а також до модернізації 
виробничих процесів в аграрній галузі. Крім того, для польського бізнесу може 
бути цікавим започаткування спільного виробництва «нішевих» товарів, що може 
реалізовуватись як на ринку ЄС, так і на інших світових ринках. 

  
Джерело: www.me.gov.ua 
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Джерело: www.dtkt.ua 

Плата за землю: які особливості у юридичних осіб 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що 
використання землі в Україні є платним. Норми встановлені ст. 206 Земельного 
кодексу України. Відповідно до п. 287.1 ст. 287 Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ) власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня 
виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.  

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного 
земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 ПКУ). Пільги щодо сплати земельного 
податку для юридичних осіб визначені п. 282.1 ст. 282 ПКУ.  

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – 
юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок 
сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну 
ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право 
власності (п. 286.5 ст. 286 ПКУ).  

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму 
плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року 
подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної 
ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за 
місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних 
декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як 
платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг 
подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (п. 286.2 
ст. 286 ПКУ).  

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову 
декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не 
пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що 
настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).  

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами 
оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 
календарних днів місяця, що настає за звітним.  

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати 
за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що 
настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 286.4 ст. 286 ПКУ).  

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій 
декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та 
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки 
за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця 
протягом  30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 
податкового (звітного) місяця (п.287.3 ст. 287 ПКУ).  
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

Кабмін збільшує штрафи за нецільове 

використання земель агровиробниками 

9 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України  прийнято постанову, яка 
вносить зміни до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу. 

Постанова передбачає: 
- збільшити розміри сум середньорічного доходу від використання земель за 

цільовим призначенням; 
- середньорічного додаткового доходу, отриманого внаслідок фактичного 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; 
- нормативних втрат від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) 

без спеціального дозволу, які використовуються при розрахунку розміру шкоди, 
спричиненої внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання 
земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 
(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; 

- внесення змін до Методики в частині: порядку застосування коефіцієнту 
індексації нормативної грошової оцінки земель, який використовуються при 
розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних 
ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. 

Уряд затвердив основні показники 

проекту Держбюджету на 2021 рік  

Кабінет Міністрів України на засіданні 14 вересня 2020 року затвердив 
проект Державного бюджету на 2021 рік. 

Окремі  цифри проекту Державного бюджету на 2021 рік: 
Програми підтримки малого та середнього бізнесу – 12 млрд грн: 
- на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити                      

10 млрд грн; 
- на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого 

підприємництва – 2 млрд грн. 
Фінансова підтримка регіонів (ДФРР) – 9,4 млрд грн (+4,5 млрд до плану 

2020 року). 
На підтримку аграріїв – 4,2 млрд грн. 
Цифровізація галузей економіки – 2,9 млрд грн. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Джерело: www.agrocomplex.kiev.ua 

У сільгосптоваровиробника є сівалки та 

жатки: як складати ф. №20-ОПП 

Податківці у підкатегорії 116.11 ”ЗІР” зауважили, що сівалки, жатки, плуги, 
диски є машинами/знаряддям, що застосовується у сільському господарстві та 
приводяться в дію тракторами, комбайнами, іншими самохідними машинами. 

У разі, якщо подається інформація про такі машини/знаряддя, інше 
сільськогосподарське обладнання, яке безпосередньо пов’язане із діяльністю 
суб’єкта господарювання, його виробничим процесом, агрегується з іншою 
сільськогосподарською технікою, то керуючись принципом укрупнення 
інформації про об’єкти, та враховуючи що вони розміщені та зберігаються у 
відведених для таких цілей приміщеннях чи території, типи об’єктів 
оподаткування сівалка, жатка, плуг, диски тощо можливо віднести до наявного у 
суб’єкта господарювання типу об’єкта оподаткування, який найбільш відповідає 
визначенню місця знаходження/зберігання таких пристроїв, наприклад, 
автогосподарство, гараж, машинно-тракторна станція, комплекс, склад про який у 
разі відсутності інформації про нього в контролюючому органі, необхідно 
повідомити як про об’єкт оподаткування у порядку та строки, визначені Порядком 
№1588. 

Пунктом 117.1 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено 
відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) 
у контролюючих органах, зокрема, штрафні санкції застосовуються у разі 
неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або 
документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації 
змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, 
неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання 
з помилками чи у неповному обсязі, відповідно до вимог встановлених ПКУ. 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Офіс великих платників податків інформує, що ненарахування, неутримання 
та/або несплата (неперерахування) податків платником, у тому числі податковим 
агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника, тягне за 
собою накладення штрафу, залежно від повторюваності вчинення 
правопорушення протягом 1095 днів у розмірах: 

- 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету; 
- 50% – при вчинені аналогічного правопорушення повторно, протягом 1095 

днів; 
- 75% – при вчинені такого ж правопорушення протягом 1095 днів втретє                  

(і більше). 
Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або 

податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо 
погашення такого боргу покладається на особу, визначену Податковим кодексом 
(ПКУ), у тому числі на податкового агента. При цьому платник податку – 
отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми 
податкових зобов’язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розд. 
IV ПКУ. 

Вищезазначені штрафні санкції, які передбачені зокрема п. 127.1 ПКУ не 
застосовуються коли ненарахування, неутримання та/або несплата 
(неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється 
податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 
169.4 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом 
податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ. 

Враховуючи вищенаведене, підвищені розміри штрафних санкцій у разі 
повторного виявлення податкових порушень, передбачених ст. 127 ПКУ, 
застосовуються за повторне вчинення протягом 1095 днів таких порушень. 

При визначенні «повторності» правопорушення з метою застосування 
підвищеного розміру санкцій за ненарахування, неутримання та/або несплати 
(неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, 
до або під час виплати доходу на користь іншого платника, потрібно враховувати 
податкові порушення (ненарахування, неутримання та/або несплати 
(неперерахування) податків) (однотипні порушення), що вчинені платником 
податків повторно протягом 1095 днів. 

Штрафні санкції для бізнесу 

при несплаті податків 



17 

2020 / № 18 (135) 

Джерело: www.visnuk.com.ua 

Плата за землю: громадяни 

податкову декларацію не подають 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує до відома, 
що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що 
справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні 
ділянки державної і комунальної власності.  

Норми встановлені пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ).  

Пунктом 286.2 ст. 286 ПКУ встановлено, що платники плати за землю (крім 
фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом 
на     01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного 
контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову 
декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, 
передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за 
місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних 
декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як 
платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг 
подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.  

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться 
контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які 
надсилають платнику земельного податку у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 
01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення 
земельного податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 
ПКУ (п. 286.5 ст. 286 ПКУ).  

В аналогічному порядку контролюючі органи здійснюють нарахування сум 
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.  

Отже, фізичні особи (громадяни), які оформили правовстановлюючі 
документи на земельну ділянку (свідоцтво про право власності або 
користування земельної ділянки) або договори оренди земельної ділянки 
державної та комунальної власності, не подають до контролюючих органів 
податкові декларації з плати за землю.  

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться 
контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які 
надсилають платнику у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 01 липня поточного 
року податкове повідомлення-рішення про внесення земельного податку та/або 
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.  
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Рентна плата за спеціальне 

використання води: за воду треба 

платити лише первинним 

водокористувачам 

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу суб’єктів 
господарювання. Відповідно до п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу України (далі 
– ПКУ) платниками рентної плати за спеціальне використання води є:  

- первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми 
власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші 
відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва 
нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують та/або 
передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з 
водних об’єктів;  

- суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, 
їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення 
юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-
підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного 
транспорту і рибництва.  

Згідно з частинами другою та третьою ст. 42 Водного кодексу України від               
06 червня 1995 року №213/95-ВР водокористувачі можуть бути первинними і 
вторинними.  

Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і 
відповідне обладнання для забору води.  

Слід зазначити, що згідно із пп. 5 п. 297.1 ст. 297 ПКУ платники єдиного 
податку четвертої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та 
подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води.   

Джерело: www.iec-expo.in.ua 
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Джерело: www.lv.tax.gov.ua 

Приватна частина Електронного кабінету пропонує платникам податків 
сервіс «Стан розрахунків з бюджетом». У цьому розділі відображається зведена 
інформація станом на момент звернення, що містить дані по кожному виду 
платежу: нараховані/зменшені суми, суми сплачені до бюджету, пені, недоїмки, 
переплати, залишок несплаченої пені, назва податку (платежу), платіж (код), МФО 
банку, бюджетний рахунок. 

Громадяни, які не є суб’єктами господарювання теж можуть отримати 
інформацію про наявність або відсутність у них податкового боргу, використавши 
Електронний кабінет. Громадян часто цікавить інформація щодо 
наявності/відсутності боргу з податку на нерухоме майно, транспортного податку, 
плати за землю. 

Зайти до Електронного кабінету можна за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а 
також через офіційний вебпортал ДПС. 

Отримати безкоштовно послуги кваліфікованого електронного підпису 
можна у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС 
(інформація за посиланням http://acskidd.gov.ua/reglament), пункти обслуговування 
якого розташовані у м.Львові та м.Дрогобичі. 

Можна звернутись до будь-яких інших кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг, перелік яких розміщено на сайті центрального засвідчувального 
органу Міністерства цифрової трансформації України (czo.gov.ua) у розділі 
«Довірчі послуги». Клієнти “Приватбанку” мають можливість безкоштовно 
отримати електронний підпис у форматі онлайн. 

Про наявність боргу можна 

дізнатись в Електронному кабінеті 

Джерело: www.freshbusinessexpo.com 

http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://cabinet.tax.gov.ua/
http://acskidd.gov.ua/reglament
http://acskidd.gov.ua/reglament
http://acskidd.gov.ua/reglament
http://acskidd.gov.ua/reglament
http://acskidd.gov.ua/reglament
http://acskidd.gov.ua/reglament
http://acskidd.gov.ua/reglament
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Джерело: www.lv.tax.gov.ua 

Зміни щодо реєстрації платником ПДВ 

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що нормами 
Закону України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» 
внесено зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації 
платників ПДВ, встановленого статтями 183 та 184 розділу V Податкового 
кодексу України, а саме новостворені суб’єкти господарювання зможуть заявити 
про своє бажання добровільно зареєструватися як платник ПДВ без подання 
реєстраційної заяви під час державної реєстрації створення юридичної особи або 
державної реєстрації фізичної особи – підприємця. 

Єдиним способом подання реєстраційної заяви платника ПДВ до 
контролюючого органу (для обов'язкової, добровільної реєстрації та 
перереєстрації) є спосіб подання заяви засобами електронного зв’язку в 
електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». 
Способу подання реєстраційної заяви платника ПДВ особисто до контролюючого 
органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, пунктом 183.7 статті 
183 Кодексу не передбачено. 

Також збільшено час для подання суб'єктами господарювання реєстраційних 
заяв для добровільної реєстрації платниками ПДВ та у разі обрання або переходу 
на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку ‒ не пізніше 
ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи 
вважатимуться платниками ПДВ (замість 20 календарних днів). 

Cпрощено процедури перереєстрації платників ПДВ. Зокрема, 
перереєстрація не передбачається у випадках зміни суб'єктом господарювання 
місцезнаходження (місця проживання), а перереєстрація у зв'язку зі зміною 
найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові) платника 
ПДВ, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ‒ Єдиний державний 
реєстр), здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником 
ПДВ. 

Анулювання реєстрації проводитиметься контролюючим органом 
автоматично на підставі відомостей про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця, отриманих згідно із законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», або за даними реєстру платників єдиного податку про застосування 
суб’єктом господарювання спрощеної системи оподаткування, що не передбачає 
сплати податку на додану вартість. 



21 

2020 / № 18 (135) 

 

 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

Схеми з ПДВ у cільгосптоваровиробників 

Податківці Донеччини докладають максимум зусиль для виявлення 
та  руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань. У зв’язку з небажанням 
сплачувати податки в повному обсязі, підприємці вдаються до різноманітних 
схем мінімізації податкових платежів. 

Співробітниками Головного управління ДПС проводиться системна робота 
щодо своєчасного виявлення та припинення діяльності схем за участю 
підприємств сільськогосподарського сектору. Було встановлено, що деякі 
підприємства Донецької області формують податковий кредит з податку на 
додану вартість за рахунок номенклатури товарів, необхідних для здійснення 
сільськогосподарських робіт. Після цього реєструє в ЄРПН податкові накладні на 
реалізацію сільськогосподарської продукції (пшениці, олії соняшникової). 

При цьому необхідно зазначити, що є 2 різновиди таких підприємств: 
- перший – реальні сільськогосподарські підприємства, які використовують 

зазначену схему зі збільшення податкового кредиту за рахунок безтоварних 
операцій для мінімізації власних податкових зобов’язань або замовникам за 
винагороду. Зазвичай характеризуються поповненням казначейського рахунку в 
системі електронного адміністрування податку на додану вартість «живими» 
грошовими коштами, наявністю земельних ділянок на правах власності та/або 
користування, складських приміщень, спецтехніки. Зазвичай такі підприємства 
характеризуються недостатньою кількістю трудових ресурсів (що також вказує 
на використання схеми мінімізації податку на доходи з фізичних осіб шляхом 
неоформлення трудових відносин з найманими працівниками, особливо під час 
проведення сезонних робіт); 

- другий – вигодоформуючі підприємства, що мають основний вид 
діяльності, пов’язаний зі здійсненням сільськогосподарських робіт, а для 
прикриття діяльності, пов’язаної з наданням податкової вигоди третім особам, та 
створення видимості реальної господарської діяльності, укладають договори 
оренди офісів, складів, земельних ділянок. Однак, згідно з відомостями баз даних 
ДПС, так підприємства не мають достатньої кількості основних засобів, трудових 
та матеріальних ресурсів для забезпечення статутної діяльності, та найчастіше не 
сплачують податок на додану вартість до державного бюджету і не здійснюють 
поповнення казначейського рахунку в системі електронного адміністрування 
податку на додану вартість «живими» грошовими коштами. 

Результати упередження схем – у системі електронного адміністрування 
податку на додану вартість зупинено розповсюдження сформованого ризиковими 
платниками податку по ланцюгу постачання ліміту у розмірі майже 2 млн 
гривень. 
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Оприлюднено  План дій Кабміну  

в  2020 році в межах земельної реформи 

У межах земельної реформи Кабінет Mіністрів збирається через Верховну 
Раду (ВР) скасувати інститут права постійного користування земельними 
ділянками та завершити до кінця року інвентаризацію усіх державних земель.               
Це передбачає План пріоритетних дій уряду на 2020 рік. 

Передбачено розробку Міністерством економічного розвитку і подання 
Кабінетові міністрів для подальшого внесення в Раду (в грудні) проєкту закону 
щодо змін до Земельного кодексу: пропонується скасувати інститут права 
постійного користування земельними ділянками.  

Згідно з Планом дій, уряд вирішив скасувати право постійного користування 
земділянками заради «усунення можливої корупційної складової і підвищення 
ефективності використання земель державних і комунальних підприємств». 
Очікуваний ефект – збільшення розміру надходжень до бюджету від використання 
земель. 

Зазначається, що Мінекономіки і Держгеокадастр мають внести до 
Державного земельного кадастру відомості про земельні ділянки, права на які 
виникли до 1 січня 2013 року. Завдання буде «зараховано», якщо в грудні до 
земельного кадастру внесуть хоча б 10% таких ділянок. 

Відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей про земельні 
ділянки, права на які виникли до 1 січня 2013 року, створює передумови до 
порушення прав і законних інтересів громадян та інших суб’єктів майнових прав 
на земельні ділянки», – йдеться в обґрунтуванні урядового завдання. 

Ті ж відомства повинні будуть до кінця року провести повну інвентаризацію 
земель держвласності – внести в держземкадастр 100% відомостей про землі 
сільгосппризначення державної власності. 
Джерело: www.agropolit.com 

Джерело: www.agrocomplex.kiev.ua 
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Бізнес можуть оштрафувати  

за кожну відсутню посадову 

інструкцію 

В Управлінні Держпраці у Кіровоградській області визначили роль 
посадових інструкцій працівників та нагадали про штрафи за їх відсутність. 

Посадова інструкція виступає одночасно інструментом дисциплінарного 
впливу на працівника та його захистом. Проте у багатьох підприємств (особливо 
малих) відсутні посадові інструкції відсутні чи хоча б роздруковані типові, суто 
формальні. 

Законодавство не забороняє відхилятися від типових інструкцій та частково 
перерозподіляти обов’язки працівників між іншими особами. І тоді кожний 
відповідає за своє, що є перевагою наявності реальних посадових інструкцій, які 
відповідають дійсному стану справ. 

Кожний працівник має бути ознайомлений зі своїми трудовими обов’язками 
під розписку й саме посадова інструкція дозволяє це зробити швидко та 
належним чином задокументувати (“З посадовою інструкцією ознайомлений, 
дата, підпис” –  надпис здійснюють в наказі про прийняття на роботу). Виходить, 
що якщо немає посадової інструкції, то працівника не ознайомлювали з 
посадовими обов’язками або ознайомлювали, але неповністю. 

Відсутність посадової інструкції – це порушення трудового 
законодавства. За це слідує штраф за ст. 265 КЗпП як за порушення інших вимог 
трудового законодавства – 1 мінімальна зарплата (із 01.09.2020 р. – 5000 
грн). При цьому його можна накласти за кожну відсутню посадову інструкцію за 
посадами штатного розпису. 

Посадові інструкції мають бути не тільки на підприємствах, але й у ФОП, 
якщо вони мають найманих працівників та оформляють трудові відносини. 
Незалежно від того, чи це підприємство, чи ФОП, роботодавець має роз’яснити 
працівникові його права і обов’язки (ч.1. ст.29 КЗпП). Саме ця норма трактує 
обов’язковість наявності посадових інструкцій. 

Джерело: www.buh.ligazakon.net 
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Джерело: www.buh.ligazakon.net 

Джерело: www.tax.gov.ua 
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Реєстрація прав власності  на земельну ділянку,  

утворену  за рахунок  земельного паю 

01 січня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні» від від 10.07.2018 р. № 2498-VIII, яким внесено зміни до 
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)». 

Важливим нововведенням є те, що у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник 
невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право 
власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від 
одержання земельної ділянки. Така земля переходить у комунальну власність 
територіальної громади. 

Слід врахувати, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад», з 31 січня 2018 року повноваження щодо 
розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення 
державної власності перейшли від органів Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру до органів місцевого самоврядування. У подальшому 
означені землі передані у комунальну власність та наразі знаходяться у віданні 
відповідних об’єднаних територіальних громад. 

Що стосується власників паїв, які вже мають державні акти на право 
власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
утворених за рахунок земельних часток (паїв), слід зазначити наступне. 

Відповідно до положень статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме 
майно, які виникли після 1 січня 2013 року та підлягають державній реєстрації, 
виникають з моменту такої реєстрації. Речові права на нерухоме майно та їх 
обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за наявності 
однієї з таких умов: 1) реєстрація таких прав була проведена відповідно до 
законодавства, що діяло на момент їх виникнення; 2) на момент виникнення 
таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації. 

Отже, якщо особа має державний акт старого зразка (т.з. акт червоного 
кольору) на право власності на земельну ділянку, утворену за рахунок земельної 
частки (паю), та у земельної ділянки відсутній кадастровий номер, власнику 
бажано: 
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- замовити і розробити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(виконується на договірній основі суб’єктом господарювання, який має у своєму 
складі сертифікованих інженерів-землевпорядників); 

- зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі (ДЗК) 
з присвоєнням їй кадастрового номеру, і отримати Витяг про земельну ділянку з 
Державного земельного кадастру; 

- з метою державної реєстрації прав власності на земельну ділянку 
звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса з відповідною 
заявою, оригіналами документів, необхідних для відповідної реєстрації, та 
документом, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну 
реєстрацію прав у розмірах встановлених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Станом на 2020 рік адміністративний збір за реєстрацію права власності у 
строк до п’яти робочих днів становить 210 гривень 20 копійок (не враховуючи 
комісії за переказ коштів). Після реєстрації права власності на земельну ділянку, 
отримати на руки Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну 
реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

Якщо особа має державний акт нового зразка (т.з. акт зеленого кольору) на 
право власності на земельну ділянку, утворену за рахунок земельної частки 
(паю), та земельній ділянці присвоєний кадастровий номер, внесений до ДЗК, 
власнику бажано: 

з метою державної реєстрації прав власності на земельну ділянку звернутися 
до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса з відповідною заявою, 
оригіналами документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документом, 
що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав у 
розмірах встановлених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Після реєстрації права 
власності на земельну ділянку, власнику необхідно отримати Витяг з Державного 
реєстру прав про проведену державну реєстрацію права власності на земділянку. 

 Якщо цього не зробити, власник не буде убезпечений від можливих 
негативних наслідків відсутності даних про власника земельної ділянки у ДЗК та 
Реєстрі речових прав. На практиці поширені випадки, коли за відсутності 
відповідних відомостей у реєстрах ця ділянка виділяється іншій особі, що тягне 
за собою спори з новими господарями стосовно права власності на земельну 
ділянку. Такі спори часто переходять у конфлікти чи довгі і затратні судові 
процеси. Отже, щоб запобігти небажаній судовій тяганині, радимо власнику 
зареєструвати право власності на земельну ділянку і отримати на руки 
відповідний Витяг з Державного реєстру прав. 

Що ж стосується власників невитребуваних паїв, то невитребуваною є 
земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, 
або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, 
але яка не була виділена в натурі (на місцевості). 
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Якщо власник має на руках документ, що посвідчує право на земельну 
частку (пай), та земельній ділянці вже присвоєний кадастровий номер (який 
зазначається у витязі з ДЗК), то власнику потрібн з метою державної реєстрації 
прав власності на земельну ділянку звернутися до суб’єкта державної реєстрації 
прав або нотаріуса з відповідною заявою, оригіналами документів, необхідних 
для відповідної реєстрації, та документом, що підтверджує сплату 
адміністративного збору за державну реєстрацію прав у розмірах встановлених 
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». Після реєстрації права власності на земельну 
ділянку, власнику необхідно отримати Витяг з Державного реєстру прав про 
проведену державну реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

Якщо кадастровий номер земельній ділянці не присвоєний, але відомо 
розташування земельної ділянки згідно зі «Схемою поділу земель колективної 
власності на земельні частки (паї)» та протоколом розподілу земельних ділянок 
між власниками земельних часток (паїв), наявне викопіювання плану поділу та 
ця ділянка досі не зайнята (оформлена) іншими особами, то власнику потрібно: 

- замовити і розробити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(виконується на договірній основі суб’єктом господарювання, який має у своєму 
складі сертифікованих інженерів-землевпорядників); 

- зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі (ДЗК) 
з присвоєнням їй кадастрового номеру, і отримати Витяг про земельну ділянку з 
Державного земельного кадастру; 

- з метою державної реєстрації прав власності на земельну ділянку 
звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса з відповідною 
заявою, оригіналами документів, необхідних для відповідної реєстрації, та 
документом, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну 
реєстрацію прав у розмірах встановлених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Після 
реєстрації права власності на земельну ділянку, власнику необхідно отримати 
Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку. 

Якщо у власника є документ, що посвідчує право на земельну частку (пай), 
але земельна ділянка не виділена в натурі та неможливо визначити її орієнтовне 
розташування, або ділянка вже зайнята (оформлена у власність) іншими 
особами, то зареєструвати право власності безпосередньо на такий пай 
неможливо. Спочатку необхідно виділити дану земельну частку (пай) в натурі 
(на місцевості). 

За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його 
спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на 
земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, 
достатній для такого оформлення.  
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Якщо власник має на руках документ, що посвідчує право на земельну 
частку (пай), та земельній ділянці вже присвоєний кадастровий номер (який 
зазначається у витязі з ДЗК), то власнику потрібн з метою державної реєстрації 
прав власності на земельну ділянку звернутися до суб’єкта державної реєстрації 
прав або нотаріуса з відповідною заявою, оригіналами документів, необхідних 
для відповідної реєстрації, та документом, що підтверджує сплату 
адміністративного збору за державну реєстрацію прав у розмірах встановлених 
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». Після реєстрації права власності на земельну 
ділянку, власнику необхідно отримати Витяг з Державного реєстру прав про 
проведену державну реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

Якщо кадастровий номер земельній ділянці не присвоєний, але відомо 
розташування земельної ділянки згідно зі «Схемою поділу земель колективної 
власності на земельні частки (паї)» та протоколом розподілу земельних ділянок 
між власниками земельних часток (паїв), наявне викопіювання плану поділу та 
ця ділянка досі не зайнята (оформлена) іншими особами, то власнику потрібно: 

- замовити і розробити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(виконується на договірній основі суб’єктом господарювання, який має у своєму 
складі сертифікованих інженерів-землевпорядників); 

- зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі (ДЗК) 
з присвоєнням їй кадастрового номеру, і отримати Витяг про земельну ділянку з 
Державного земельного кадастру; 

- з метою державної реєстрації прав власності на земельну ділянку 
звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса з відповідною 
заявою, оригіналами документів, необхідних для відповідної реєстрації, та 
документом, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну 
реєстрацію прав у розмірах встановлених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Після 
реєстрації права власності на земельну ділянку, власнику необхідно отримати 
Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку. 

Якщо у власника є документ, що посвідчує право на земельну частку (пай), 
але земельна ділянка не виділена в натурі та неможливо визначити її орієнтовне 
розташування, або ділянка вже зайнята (оформлена у власність) іншими 
особами, то зареєструвати право власності безпосередньо на такий пай 
неможливо. Спочатку необхідно виділити дану земельну частку (пай) в натурі 
(на місцевості). 

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

Для цього власнику невитребуваної земельної частки (паю) потрібно: 
- подати до відповідної сільської, селищної, міської ради заяву про 

виділення йому земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) та документ, що 
посвідчує право на земельну частку (пай); 

- отримати рішення відповідної сільської, селищної, міської ради (або 
судове рішення) щодо виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) та 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі; 

Земельна ділянка (пай) виділяється її власнику в натурі (на місцевості), як 
правило, однією земельною ділянкою. За бажанням власника земельної частки 
(паю) йому можуть бути виділені в натурі (на місцевості) кілька земельних 
ділянок з різним складом сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні 
насадження, сінокоси та пасовища). 

Власникам, які мають право на виділення їм у натурі (на місцевості) двох 
чи більше земельних часток (паїв) із земель, що перебувають у користуванні 
одного сільськогосподарського підприємства, земельні ділянки за їх бажанням 
виділяються єдиним масивом. 
- розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (виконується на 
договірній основі суб’єктом господарювання, який має у своєму складі 
сертифікованих інженерів-землевпорядників); 
- зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі (ДЗК) з 
присвоєнням їй кадастрового номеру, і отримати Витяг про земельну ділянку з 
Державного земельного кадастру; 

- звернутися до сільської, селищної, міської ради із заявою про 
затвердження документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення земельної 
ділянки у власність; 

- з метою державної реєстрації прав власності на земельну ділянку 
звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса з відповідною 
заявою, оригіналами документів, необхідних для відповідної реєстрації, та 
документом, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну 
реєстрацію прав у розмірах встановлених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Після 
реєстрації права власності на земельну ділянку, власнику необхідно отримати на 
руки Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію 
права власності на земельну ділянку. 

Джерело: www.minjust.gov.ua 
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

54259 4623983800:08:000:1279 
47.0651 

Львівська область, Радехівський 

район, Оглядівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54260 4623982200:06:000:0421 13.8104 Львівська область, Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54240 4623980900:08:000:1623 4.3000 Львівська область, Радехівський 

район,  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

17.09.2020           

11:00 

54262 4623982200:06:000:0420 28.3600 Львівська область,Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54264 4623981200:03:000:1964 15.9030 Львівська область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54266 4623983800:08:000:1306 15.8905 Львівська область,Радехівський 

район, Оглядівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54261 4623981200:03:000:1966 5.4583 Львівська область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54265 
4623985700:04:000:0582 5.2407 

Львівська область, Радехівський 

район, Станинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54206 
4620983300:23:006:0056 10.0000 

Львівська область, Городоцький район, 

Територія Долинянської сільської ради 

 (в межах населеного пункту  

ур.Дорога  на Майдан) 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.09.2020           

11:00 

54108 4623086400:11:000:0303 14.5311 Львівська область, Миколаївський 

район, Розвадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.09.2020           

11:00 

54623 4624880200:07:000:0712 5.5131 Львівська область, Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.09.2020           

11:00 

54616 
4621281200:03:000:0813 33.8000 

Львівська область, Дрогобицький район, 

Верхньодорожівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

23.09.2020           

11:00 

54621 4624880200:01:000:0806 9.3850 Львівська область, Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.09.2020           

11:00 

54626 4621883600:08:000:0584 1.3859 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.09.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

55897 4620955300:13:000:0080 5.5600 Львівська область,Городоцький район, 

Великолюбінська селищна рада 

Для 

індивідуального 

садівництва 

12.10.2020           

11:00 

56023 4621580300:01:000:1359 9.6513 Львівська область, Жидачівський район, 

Новострілищанська селищна рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13.10.2020           

11:00 

56021 4621580300:01:000:1345 10.0488 Львівська область, Жидачівський район, 

Новострілищанська селищна рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13.10.2020           

11:00 

56286 4622181600:08:000:0436 15.9000 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Великосілківська 

сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.10.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

 54447 
4622186600:14:000:0411 17.5372 

Львівська область, Кам'янка-Бузький район, 

Стрептівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24.09.2020           

11:00 

54437  4621587800:01:000:0002 7.0000 Львівська область, Жидачівський район, 

Володимирецька сiльська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.09.2020           

11:00 

54435  
4621583600:01:000:0878 10.1009 

Львівська область, Жидачівський район, 

Зарічненська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

24.09.2020           

11:00 

54720 4621555900:01:000:0621 17.0000 Львівська область, Жидачівський район, 

Новострілищанська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25.09.2020           

11:00 

 

56300 
4623684200:11:000:0087 14.3507 

Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.10.2020           

11:00 

56302 4623684200:11:000:0090 25.9470 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.10.2020           

11:00 

56292 4622184800:04:000:0516 8.6040 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничнівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.10.2020           

11:00 

56297 4623684200:11:000:0086 3.6499 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.10.2020           

11:00 

56305 
4623980900:05:000:0432 5.5341 

Львівська область, Радехівський 

район, Бишівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.10.2020           

11:00 

56306 4623980600:06:000:0951 6.9999 Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.10.2020           

11:00 

56155 4623655500:04:000:0003 31.6812 Львівська область, Пустомитівський 

район, на території Щирецької селищної 

ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.10.2020           

11:00 
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Джерело: www.interagro.in.ua 

Джерело: www.naas.gov.ua 

 

 
Інститут сільського господарства Карпатського 

регіону НААН рекомендує з огляду на зміни клімату 

скореговувати технології посіву озимих культур 

Аграрії продовжують жнивувати – збирають пізні культури. А на звільнених 
від урожаю площах ведуть підготовку ґрунту та  посів озимих культур вже 
наступного урожаю. 

Зважаючи на особливості цьогорічних погодних умов (посуха, заморозки, 
затоплення) агровиробникам особливо важливо бути добре обізнаними щодо 
використання нових, науково обґрунтованих методів та підходів у провадженні 
сільськогосподарського виробництва, технологічно дисциплінованими та 
організаційно спроможними протистояти кліматичним викликам. 

На підставі власних досліджень Західний міжрегіональний науковий центр 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН рекомендує з 
огляду на зміни клімату скорегувати технології посіву озимих культур в сторону 
пізньої сівби. Але дуже важливо не зміщувати допустимі терміни сівби озимих 
культур після 10 жовтня. 

Необхідно пам’ятати, що сорти високоінтенсивного типу вимагають 
стислих та оптимальних строків сівби, які припадають на другу половину 
вересня.  

https://deplv.gov.ua/2020/08/19/peredacha-v-orendu-vodnyh-obyektiv-dlya-ryborozvedennya-ta-rekreacziyi/
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Джерело: www.agro-business.com.ua 

Знищення падалиці зернових та злакових бур’янів 

у посівах озимого ріпаку 

 
 

Ріпак – це культура, яка порівняно з іншими культурними рослинами має 
середню конкурентоспроможність щодо бур’янів: він формує значну вегетативну 
масу, здатну самостійно пригнічувати сегетальну рослинність, але у другій 
половині вегетації. Як відзначають фахівці компанії «UKRAVIT», найповніше 
потенціал своєї продуктивності ріпак реалізує на чистих від бур’янів полях 
впродовж всього періоду вегетації. Саме тому осінній гербіцидний захист має 
надзвичайно велике значення у технології вирощування ріпака озимого. 

«Ріпак озимий з осені сильно засмічується однорічними і багаторічними 
злаковими видами бур’янів, а також падалицею зернових, які зазвичай є його 
попередником: так, середні втрати врожаю через несвоєчасний або недостатньо 
ефективний контроль може складати від 15% та вище. Окрім того, що бур’яни та 
падалиця конкурують з культурними рослинами за необхідні їм ресурси – 
простір, світло, вологу, елементи живлення, вони зменшують шанси культури на 
успішну перезимівлю: рослини ріпака «витягуються» вгору, що призводить до 
надмірного винесення точки росту над поверхнею ґрунту, формують недостатньо 
розвинену кореневу систему, накопичують недостатньо поживних речовин для 
повноцінної перезимівлі», – відзначає керівник агрономічного департаменту 
компанії Олександр Мигловець. 

Щоб усунути конкуренцію з боку однорічних і багаторічних видів бур’янів, 
а також падалиці зернових культур, Олександр рекомендує з осені застосувати 
селективний гербіцид Квін Стар Макс (хізалофоп-п-етил, 125 г/л). Діюча 
речовина препарату поглинається через листя і транслокується до точок росту; 
вона блокує дію фермента, який каталізує перший етап синтезу жирних кислот, 
внаслідок чого припиняється виробництво фосфоліпідів, необхідних для 
будівництва нових мембран та клітинного росту, і бур’яни гинуть. 

Квін Стар Макс ідеально вирішує проблему забур’яненості посівів 
злаковими бур’янами та показує високу ефективність знищення падалиці 
зернових культур (пшениці, ячменю). При цьому препарат не проявляє 
фітотоксичності до культурних рослин і не має післядії на наступні культури в 
сівозміні. Його можна застосовувати у широкому діапазоні фаз росту ріпака 
озимого, однак для досягнення максимального ефекту експерт рекомендує 
проводити обробку в період інтенсивного росту бур’янів: однорічні види мають 
бути у фазі 2-4 листків, багаторічні – за висоти до 10-15 см. Так ви зможете 
забезпечити посівам ріпака озимого надійний гербіцидний захист від злакових 
бур’янів і падалиці зернових культур та дати їм можливість повноцінно 
реалізувати свій потенціал врожайності. 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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Прогнозовані ще кілька років тому кліматичні зміни на сьогоднішній день 
стали реальністю і вони мають суттєвий вплив на сільське господарство. Стійке 
похолодання вже не приходить за розкладом в кінці жовтня чи на початку 
листопада. Умови, коли озимі зернові культури, а разом з ними і зимуючі бур’яни 
в їх посівах продовжують частково вегетувати у зимовий період стали вже 
типовими для всієї території України. Це змушує фермерів змінювати підходи до 
технології вирощування озимих зернових культур. 

У Європі осіння гербіцидна обробка вже багато років є стандартним 
елементом технології. Тому для всіх тих, хто планує отримати високі врожаї та 
забезпечити найвищу економічну ефективність ведення господарства в Україні, 
захист від бур’янів озимих зернових в осінній період стає дедалі більш 
поширеною практикою. Контроль бур’янів на ранніх етапах росту і розвитку 
культури дозволяє уникнути конкуренції з бур’янами за світло, вологу та елементи 
мінерального живлення, що дає можливість культурі закласти більший потенціал 
урожайності з осені та краще підготуватися до перенесення несприятливих умов 
перезимівлі. 

Для ефективного осіннього захисту пшениці озимої від бур’янів восени 
«Самміт-Агро Юкрейн» рекомендує застосувати гербіцид ПЛЕДЖ  50, ЗП у 
нормі витрати 0,06-0,08 кг/га*. 

Це універсальне рішення для надійного контролю бур’янів. Перевагою 
препарату є те, що він має дуже широке вікно для застосування – від посіву і аж 
до 6-го листка у культури. За умови дотримання регламентів застосування та 
сприятливих погодних умов, ПЛЕДЖ 50, ЗП безпечний для культури і 
високоефективний проти широкого спектру озимих та зимуючих бур’янів у 
посівах пшениці озимої, таких як грицики звичайні, зірочник середній, кучерявець 
Софії, мак-самосійка, сокирки польові, талабан польовий і навіть таких складних, 
як підмареник чіпкий та метлюг звичайний. 

Застосування ПЛЕДЖ  50, ЗП восени допоможе попередити ситуацію, коли 
складні умови навесні (затяжні або часті дощі, низькі температури, заморозки, 
завантаженість техніки) не дають змоги зайти в поле для вчасної гербіцидної 
обробки. Що в свою чергу може призвести до переростання бур’янів, і як 
наслідок, до зниження ефективності післясходових гербіцидів, підвищення 
негативного впливу гербіцидів на культуру та втрати продуктивності пшениці 
озимої внаслідок подовженого періоду конкуренції бур’янів з культурою. 
Ефективна боротьба із бур’янами в осінній період дозволяє оптимізувати роботу 
техніки навесні.  

 

 

Ефективна система осіннього захисту 

пшениці озимої від бур’янів 
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Джерело: www.summit-agro.com.ua 

А за сприятливих умов на момент застосування ПЛЕДЖ  50, ЗП з осені та за 
умов нормального росту і розвитку культури, повторне застосування 
післясходових гербіцидів весною після відновлення вегетації у переважній 
більшості випадків робити буде не потрібно. Але якщо культура ослаблена і не 
може забезпечити достатній рівень конкуренції або при дуже високому рівні 
забур’янення, осіннє застосування ПЛЕДЖ  50, ЗП може не повністю 
забезпечити контроль деяких видів бур’янів та падалиці соняшнику і ріпаку, проте 
дає можливість більш ефективно використовувати потенціал рослин та сприяє 
кращій ефективності застосування страхових гербіцидів у весняний період. 

Компані провела власні польові досліди у різних регіонах України, порівняли 
різні норми та строки застосування ПЛЕДЖ 50, ЗП, а також препарати 
конкурентів. 

Отже, можемо з впевненістю заявити, що наша технологія є найбільш 
ефективною, безпечною для культури і економічно привабливою для фермерів. 

Додаткове вирівнювання поверхні поля ‒  

ефективний захід у боротьбі з бур’янами 

Додаткове вирівнювання поверхні восени ‒ надзвичайно важливий захід для 
ефективної механічної боротьби з бур’янами.  

На цьому наголосив заступник генерального директора «Дедденс Агро» 
Леонід Ільчишин. 

«Навесні поле потрібно орати якомога раніше, а потім культивувати, що 
зменшить кількість бур’янів після проростання сої та дозволить рослинам 
зімкнути крони, що пригнічує проростання бур’яну. 

Рішення ефективне: одразу після проростання сої на полях працює велика 
кількість культиваторів, обробляємо часто та інтенсивно, на глибину 1-2 см. 

«Скептики стверджують, що через цю операцію відбувається втрата вологи, 
але це не так, ‒ зазначає пан Леонід. ‒ Завдяки роботі на мілкій глибині ми 
зрізаємо всі бур’яни, закриваємо вологу і розпушуємо ґрунт». 

Проведення цих операцій у поєданні з конденсатом сприяє активному 
газообміну і засвоєнню азоту з повітря. 

Кількість і терміни міжряних обробітків, залежно від культури та опадів, 
проводять 2-5 разів. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Посадка малини восени  

та правила догляду 

Малину зазвичай вирощують у польових насадженнях для свіжого ринку. 
Вибравши сорти раннього, середнього і пізнього строків дозрівання, а для 
плодоношення у кінці сезону – ремонтантний, виробник може збирати врожай 
ягід безперервно з раннього літа до першого осіннього морозу. Про це йдеться у 
статті кандидата с.-г. наук Інститут захисту рослин НААН Ольга Власова. 

Традиційні сорти малини відрізняються надійністю. Вони легко 
приживаються у різних ґрунтово-кліматичних умовах і щорічно дають безліч 
кореневих нащадків. Мінус їхній – це недостатня врожайність і слабка 
зимостійкість у зимовий період. 

 Під час посадки малини необхідно готувати ділянку під неї з осені: 
очистити від бур’янів, скопати ґрунт на глибину штиха лопати з одночасним 
внесенням на кожен м² по 2–3 відра верхового торфу або перегною і по склянці 
суперфосфату. 

Посадка малини проводиться восени за 2–3 тижні до замерзання ґрунту або 
навесні на початку чи в середині квітня. У сортів як традиційної, так і 
ремонтантної малини висота центрального пагона повинна бути близько 30 см, 
що дозволяє прискорити приживання і краще розвинути прикореневі пагони. 
Коренева шийка під час посадки повинна знаходитися на рівні поверхні землі, на 
супіщаних і піщаному ґрунтах допускається її заглиблення на 4–5 см. 

Передусім для отримання високих урожаїв плантацію необхідно закладати 
тільки здоровим посадковим матеріалом, отриманим у спеціалізованих 
розплідниках, вік саджанця не має перевищувати 3–4 років. Якщо вони уражені 
шкідниками і хворобами, особливо вірусними, чекати високих урожаїв марно.                       
У саджанця, який висаджують в ґрунт, має бути добре розвинена коренева 
система, діаметр пагона біля основи – не менше 5 мм, а його довжина – близько 
20 см. Аби переконатися, що саджанець придатний для вирощування, перш ніж 
придбати, треба зрізати з нього одну бруньку і підтягнути на пагоні кору: вона з 
боку, що прилягає до деревини, має бути зеленою, а брунька не повинна бути 
сухою. Якщо у саджанця коренева система дещо підсохла, треба потримати її для 
набубнявіння перед посадкою упродовж 1–2 діб у воді зі стимулятором 
коренеутворення. 

Саджанці ремонтантної малини опускають у яму і засипають родючим 
ґрунтом таким чином, щоб коренева шийка опинилася чітко врівень із поверхнею 
ділянки. На піщаних ґрунтах допустиме занурення шийки в ґрунт на 4 см. Після 
посадки саджанець поливають, а коли вода вбереться, ділянку землі навколо 
куща мульчують. 

Малина починає плодоносити вже на наступний після посадки рік, а на 
другий – вступає у повне плодоношення.  
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У перший рік вирощування саджанець може дати кілька ягід і один сильний 
відросток. На другий у кожної посадженої рослини виростають ще 3–5 пагонів. 
Наступного року на них малина дає повноцінний урожай. 

Майже всі сорти малини самоплідні. Тому обираючи їх, необхідно 
орієнтуватися, щоб вони були морозо-, стійкими до уражень шкідниками та 
хворобами, мали різні терміни дозрівання. А от уже врожайність залежить тільки 
від фермера. 

Пагони малини – дворічні, а коріння – багаторічні. Тому передусім у 
вирощуванні малини потрібно приділяти особливу увагу корінню, для якого 
найкраще підходить пухка зволожена земля. На глинястих, важких ґрунтах або з 
близькими ґрунтовими водами (1–1,2 м) малина рости не буде. 

Комерційні насадження малини висаджують рядами для простоти 
управління і максимального виробництва. Вузькі і близько розташовані ряди 
дозволяють отримати високий урожай. Завжди варто враховувати схил, ерозію 
ґрунту і його дренаж, напрямок вітру, освітленість. Розташування рядів із півночі 
на південь дозволяє отримувати сонячне світло більш рівномірно, ніж східно-
західне. Плоди за такої схеми посадки дозрівають більш-менш однаково. Ряди, 
схильні до дії вітрів, висихають швидше. Найкраще одразу пристосувати ширину 
міжрядь до ширини наявної техніки. 

Коли для посадки застосовують V- або Т-шпалери, відстань між рядами 
необхідно зробити більшою, ніж за використання однорядної. Червона малина 
висаджується із відстанню 40–50 см у ряду, тому що зазвичай культура утворює 
багато пагонів. 

Сорти, які не утворюють багато пагонів, наприклад жовті, можна 
розміщувати на відстані 40 см один від одного. Чорна малина не поширюється 
далеко від маточної рослини, і тому не заповнює ряди таким же чином, як 
червона. Тим не менш, досить простору необхідно для кожної рослини, тому що 
вони утворюють нові пагони з кореневої системи, а також сильні бічні гілки, коли 
обрізані належним чином. Висаджується чорна малина близько 70–80 см один 
від одного в межах ряду. 

Будь-який сорт малини здатний дати рясний урожай, якщо дотримуватись 
простих, але обов’язкових заходів: 

1. Обробляти землю, щоб вона була пухкою, у яку буде проникати повітря і 
вода з великою кількістю гумусу. 

2. Вибирати сонячну ділянку для посадки, бо тінь лише зашкодить урожаю 
малині. 

3. Не допускати пересихання ґрунту. Поливати необхідно не часто, але 
рясно. Заболочений ґрунт сильно шкодить малині, що призводить до загнивання 
коренів. 

4. Не допускати загущення кущів. 
5. На початку літа двічі-тричі обов’язково підгодувати малину гноєм у 

концентрації 1:10 або курячим послідом 1:20. 
6. Внесення золи в середині літа сприяє збільшенню ягід у розмірі, 

поліпшуються смакові якості. 
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     Визначити чисельність рослин, необхідних на гектар, можна шляхом 
підрахунку кількості саджанців у ряду, помножених на кількість рядів (виходячи 
з ширини міжрядь). Наприклад, класична ділянка розміром 1 га зі сторонами 
довжиною 100 м. Розглянемо загальноприйняту схему посадки малини в 
промислових насадженнях: 3 х 0,5 м. Звідси можна отримати 33 повних ряди по 
200 рослин у кожному і 6600 рослин/га. 

За траншейної посадки малинових кущів за 20–30 днів до посадки ґрунт 
звільняють від бур’яну, сухих гілок і сміття. Міжряддя бажано застелити плівкою 
або іншим водонепроникним матеріалом. Це значно зменшить кількість бур’янів 
у подальшому. 

Траншейна посадка більш трудомістка, ніж у ями, але постачання кожного 
куща окремо поживними речовинами забезпечується краще. За 20–30 днів до 
висаджування траншеї необхідно заготовити. 

Плантація звичайних сортів малини складається із дворічних плодоносних 
стебел та однорічних пагонів, що плодоноситимуть у наступному сезоні. При 
цьому вони взаємозатінюються і конкурують між собою за вологу, елементи 
живлення, а особливо за світло. Як результат – загальна продуктивність 
насадження падає, а якість отриманої продукції погіршується через надмірний 
розвиток хвороб у листковій масі, що погано провітрюється. До того ж 
ускладнюється збір врожаю, що призводить до необхідності залучення більшої 
кількості трудових ресурсів та підвищення собівартості продукції. 

Шпалера ж покращує світловий режим насадження, полегшує збір 
продукції, сприяє зменшенню хвороб через покращене вентилювання 
насадження та підвищує ефективність обприскування плантації пестицидами. В 
результаті поліпшується якість продукції. Під час фіксації плодоносних пагонів 
загальна урожайність збільшується у порівнянні з пагонами, що розміщуються 
вільно. 

Найпростішою конструкцією, що забезпечує розміщення пагонів у 
вертикальному стані, є стовпчики, які через 10–12 м у ряду закопують на 
глибину 0,5 м, залишаючи над поверхнею ґрунту 1,40–1,50 м. Натягують 2 ряди 
дроту на висоті 1 і 1,5 м. Стебла підв’язують до дроту ранньою весною, а нові 
однорічні пагони – коли вони досягли відповідної висоти. Проте такий тип 
шпалери недостатньо ефективний, тому що не вирішується проблема 
конкурування молодих та плодоносних пагонів, частина листового апарату 
знаходиться у затінку, і ряди погано провітрюються. Тому останнім часом 
виробники переходять до використання більш ефективних типів шпалер. 

Для нормального росту й плодоношення малина потребує велику кількість 
поживних речовин, які на плодоносній плантації слід вносити щороку. Малина 
позитивно реагує на внесення органічних, органо-мінеральних і повних 
мінеральних добрив у різних ґрунтово-кліматичних умовах. За однакового 
врожаю із ґрунту вона виносить уп’ятеро більше азоту, ніж інші ягоди, 
використовує багато калію, трохи менше фосфору.  
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Малина характерна тим, що період інтенсивного споживання азоту, фосфору 
й калію з весни продовжується до кінця серпня, у вересні він раптово згасає, але 
при цьому процес засвоєння поживних речовин не припиняється. Значна потреба 
малини в елементах живлення пов’язана з тим, що вони використовуються не 
тільки на формування врожаю, а й на розвиток плодоносних стебел, які після 
збирання врожаю видаляють. Крім того, численні паростки виснажують ґрунт.  

Для належної підготовки ґрунту до промислової посадки насаджень малини 
його починають підживлювати на 3–4-й рік після садіння. Маточні ділянки 
підживлюють на другий рік вегетації лише мінеральними добривами, бо з 
внесенням органічних засмічується поле бур’янами. Залежно від ґрунтово-
кліматичних умов і розвитку рослин дози добрив, які вносять на плодоносні 
плантації, змінюють. 

Під час обрізання малини необхідно враховувати такі правила: 
- обрізка проводиться щороку не менше 2 разів; 
- найкращим часом для неї вважаються листопад-грудень, квітень; 
- не варто обрізати верхівки стебел, саме з них починається запліднення; 
- обрізання гілок провадиться лише у разі, коли необхідно відтягнути період 

урожаю. 
 Видаляються тільки ті ділянки гілок і стебел, які засохли і замерзли за зиму. 

Обрізка цього типу робиться у квітні – період, коли ранні бруньки тільки 
починають з’являтися, розбухати, і досить легко знайти зіпсовані. 

  
Найкращі сорти малини 
Гордість – сорт великоплідної малини. Ягоди мають яскраву бархатисту 

поверхню. Вага однієї ягоди варіюється від 4 до 12 г. З одного куща можна зібрати 
до 5 кг плодів, які практично не обсипаються із гілок. Ягоди мають соковитий, 
солодкий смак із приємним ароматом. Сорт досить стійкий до основних 
грибкових захворювань і не схильний до ураження попелицями. У зимовий час 
рослину не потрібно вкривати, малина витримує і сильні морози (–30 ºС) 

Золотий гігант – один із новітніх гібридів крупноплодової малини, має 
жовте забарвлення плодів. Кущі цього сорту виростають потужні, високі і прямі. 
Плоди великі, вага одного – 8–14 г, урожайність з одної рослини сягає до 8 кг. 
Плоди солодкі, соковиті і майже без кісточок. Цей вид малини стійкий до морозів, 
хвороб і шкідників. 

Кумберленд – сорт середньопізньої малини, кущі якого мають ягоди 
червоного і темно-синього, майже чорного кольору, за зовнішнім виглядом 
нагадують ожину. Ягоди його невеликого розміру, вага однієї – в середньому 2 г, 
але з одного куща можна зібрати до 8 кг, причому плодоносить малина протягом 
усього літа. Плоди мають здатність довго не обсипатися із кущів, добре 
зберігаються у свіжому і замороженому вигляді. Кущі цього сорту мають гнучкі 
пагони, і з них можна формувати арки, що прикрашають сад. Сорт стійкий до 
сильних морозів, але боїться посухи. 
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Глен Файн – середньоранній сорт літньої малини шотландської селекції. 
Рослина середньої сили росту, формує високі, сильні пагони практично без 
колючок та з досить короткими міжвузлями. Ягода яскраво-червоного кольору, 
середнього розміру, конічної форми. Транспортабельність та лежкість добра. 
Сорт може використовуватись для ринку свіжої продукції та потреб промислової 
переробки. Придатний до механізованого збирання. Сорт має стійкість до 
європейської попелиці, що є переносником вірусних захворювань малини. 

Фруатфрі – середньостиглий літній сорт малини (Швейцарія), який 
утворився у результаті схрещування сортів Отм Блісс та Туламін. Ягоди великого 
розміру, щільні та транспортабельні з подовженим періодом зберігання, яскраво-
червоного кольору, темнішає після збирання. Ягоди легко знімаються із 
плодоложа, що підвищує ефективність ручного збору врожаю та дозволяє 
використовувати комбайновий збір. Сорт має сильну кореневу систему і 
вирізняється покращеною стійкістю до кореневих гнилей, практично не 
уражується хворобами стебла. 

Джерело: www.agro-business.com.ua 

Джерело: www.pigcongress.org 
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«Відходи» чи «Побічні продукти  

тваринного походження»? 

Такі місця є майже у кожному населеному пункті області, а землі, на яких 
розташовані ці поховання, практично на декілька років викреслені з розряду 
придатних до використання. Така тенденція спостерігається переважно в місцях 
наближених до здійснення операцій по забою тварин, оскільки утилізації як такої 
нема, а якщо є то тільки на папері. 

Утилізацією продуктів тваринного походження мають займатися 
спеціалізовані підприємства. Станом на сьогодні це ДП «Укрветсанзавод» філія 
якого знаходиться в Жовківському районі в одному з яких зосереджено значну 
кількість вирощування свиней та саме виявлених несанкціонованих і 
неконтрольованих звалищ побічних продуктів тваринного походження. Однак чи 
працює завод на повну потужність сказати важко дивлячись на те, що в ЗМІ 
постійно висвітлюють знахідки решток тих же тварин. Чи можливо самі люди не 
хочуть їх здавати на утилізацію? 

Побічні продукти тваринного походження – туша або частини туш забитих, 
загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені 
або визнані непридатними для споживання людиною, а також підлягають 
обов’язковому знезараженню та знешкодженню з метою зниження ризику 
поширення інфекційних хвороб.  

Основними нормативними документами у цій сфері є: 
- Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не 

призначених для споживання людиною» від 07.04.2015 p. № 287-VIII. 
- Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992  p. № 2498-XII. 
- Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин» від 18.05.2017 p. № 2042-VIII. 

В статті 20 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, 
не призначені для споживання людиною» чітко вказано, що потрібно направляти 
утворені побічні продукти тваринного походження на оброблення, переробку з 
метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення.                                       
Та нехтуючи Законом несанкціонованих і неконтрольованих звалищ побічних 
продуктів тваринного походження із кожним роком стає все більше, а винних за ці 
порушення знайти вкрай важко. 

Після виключення статті 35-2 Закону України «Про відходи», 
Держекоінспекція більше не здійснює контроль та не притягує винних осіб до 
відповідальності за порушення у сфері поводження з побічними продуктами 
тваринного походження, не призначені для споживання людиною.  

Юрій Верескун,  Державний інспектор  

з охорони навколишнього природного 

середовища Львівської області 

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


42 

2020 / № 18 (135) 

 

 

Та з прийняттям Закону України «Про побічні продукти тваринного 
походження, не призначені для споживання людиною» відповідно до статті 7 
цього ж Закону, здійснення державного контролю та нагляду у сфері поводження 
з побічними продуктами тваринного походження та вжиття заходів у межах своїх 
повноважень для усунення порушень цього Закону та притягнення винних осіб 
до відповідальності відповідно до вимог цього закону належить до повноважень 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі 
ветеринарної медицини, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного 
походження. 

Відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти 
тваринного походження досить таки велика і несуть її особи, винні в порушенні 
норм цього Закону – у вигляді накладення штрафу на юридичних осіб від 
двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат (95979 грн. –125190 
грн.), на фізичних осіб – підприємців – від восьми до п’ятнадцяти мінімальних 
заробітних плат (33384 грн. – 62595 грн.). 

Усі суб’єкти господарювання, а також фізичні особи діяльність яких 
призводить до утворення рештків тваринного походження, повинні 
дотримуватись вимог Закону України «Про побічні продукти тваринного 
походження, не призначені для споживання людиною», та забезпечувати 
вирішення питання подальшої утилізації цих побічних продуктів тваринного 
походження. 

Підсумовуючи вищезазначене можна сказати, що все залежить від самої 
свідомості людей, в якому довкіллі нам жити та, що передати наступним 
поколінням. Неправильна утилізація тих самих продуктів тваринного 
походження чи утворення несанкціонованих звалищ відходів – це все негативно 
впливає на навколишнє природне середовище. Збережемо природу – і вона 
збереже нас! 

Джерело: www.forum.ecolog-ua.com 
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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 3,00 3,80 4,50 

Картопля стандарт 5,00 5.50 6,00 

Баклажан синій 12,00 12,00 12,00 

Буряк столовий 3,50 4,00 4,50 

Гарбуз 14,00 14.50 15,00 

Морква стандарт 5,00 5,50 6,00 

Капуста цвітна 22.00 23,50 25,00 

Капуста броколі 30,00 30,00 30,00 

Кабачок 7,00 7.00 7,00 

Кукурудза цукрова шт 3,00 3,00 3,00 

Огірок корнішон 22,00 22,00 22,00 

Перець Білозерка 16,00 16,00 16,00 

Помідор салатний рожевий 15,00 17,50 20,00 

Помідор сливка 9,00 9,50 10,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,00 4,80 5,50 

Салат 50,00 55,00 60,00 

Цибуля ріпчаста салатна червона 15.00 15,00 15,00 

Часник 30,00 45,00 60,00 

Абрикос 35,00 37,50 40,00 

Персик 35,00 35,00 35,00 

Виноград білий 22,00 28,50 35,00 

Груша 18.00 24,00 30,00 

Лохина 180,00 210,00 240,00 

Абрикос 25,00 25,00 25,00 

Слива 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Гала 10,00 10,00 10,00 

Кавун 4,50 4,50 4,50 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 14.09.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 18 (135) 

Яблуко Чемпіон 10,00 11.50 13,00 

Диня 12,00 13,00 14,00 

Полуниця 65.00 65,00 65,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 14.09.2020 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних 

культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW 

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

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

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

АДМІНІСТРАЦІЇ; ДРЕВНЯК З.Р.  – ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  

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

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

LVIVAGRI@GMAIL.COM 

        

  

CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 
переробник

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Віка 12000 9313 

Висівки пшеничні 200 3600 120 

Гірчиця 13000 11095 

Горох 6350 6017 6000 203 205 

Зелений горох 10000 7750 

Коріандр 20000 19000 

Крупа гречана 1000 

Кукурудза 5574  4957 5167 5713 169 160 

Льон 12100 12000 

Люпин 6489 

Нут 9500 

Овес 7000 

Просо 5575  5500 5730 

Пшениця 1 клас 198 

Пшениця 2 клас 6808 6381  7000 6207 205  201 

Пшениця 3 клас 6770  6358 5870 205  194 

Пшениця 4 клас 6544  6251 6350 6335 203  

Пшениця 6 клас 5516  

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13790 13406 13700  427 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 12000 370 

Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО 13250 

Ріпак з ГМО 12050  14000 

Розторопша 25000 

Соняшник 13500 11970  12257  11500  

Сорго біле 5100 4500 4011 

Сорго червоне 5100 4000 

Соя 12600  11879  12220 11583 380  350 

Соя без ГМО 12500 12309 12200 12450 398  410 

Чечевиця 14250  14000 

Ячмінь 5967  5587 5900 5447  187 


