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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині презентували проєкт 

Європейського інвестиційного 

банку  для агровиробників 

16 вересня у Львові відбулася регіональна презентація проєкту 
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Основний кредит для аграрної галузі 
– Україна». 

В рамках проекту ЄІБ пропонує довгострокові кредитні ресурси, загальний 
обсяг яких складає 400 мільйонів євро, з метою подальшого кредитування 
підприємств аграрного сектору економіки України (виробники зернових та 
олійних культур, рибних господарств (у тому числі вирощування 
аквакультури)). Участь у презентації прийняли заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко, директор 
Львівської Аграрної дорадчої служби Іван Паньків, голова управи Львівської 
Аграрної палати Ігор Вуйцик, агровиробники області. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Фермери та ресторатори Львівщини 

обговорили питання співпраці 

18 вересня на території ресторанного комплексу Яворівського району 
відбулась зустріч фермерів та представників ресторанного бізнесу для обміну 
досвідом та започаткування  партнерських відносин. 

Участь у зустрічі прийняли заступник голови Львівської 
облдержадміністрації ОДА Юрій Бучко, заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко, голова 
управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, президент ЛАП Павло Музика, 
директор Львівської аграрної дорадчої служби  Іван Паньків, фермери, 
представники ресторанного бізнесу. 

На заході було представлено також ярмарок фермерських продуктів. 
Згідно статистичних даних на Львівщині майже 800 фермерських 

господарств.  
 

Аграріям Львівщини відшкодували  

з держбюджету близько 20 млн гривень за 

сплачені відсотки за залученими кредитами 

З державного бюджету аграрії Львівщини отримали 19,9 млн грн 
компенсації за фактично сплачені протягом січня-серпня 2020 року відсотки за 
залученими кредитами. 

Мінекономрозвитку здійснило розподіл коштів по державній програмі 
«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 року № 300 (зі змінами).  

Загалом кошти отримали 73 сільгосппідприємства Львівщини, у тому числі 
22 підприємства, які провадять діяльність у галузі тваринництва. 
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Президія Національної академії аграрних наук України вітає з високою 
державною нагородою науковців – лауреатів Державної премії в галузі науки і 
техніки 2019 року, яка присуджена Указом Президента України № 4/2020 від                              
13 січня 2020 року за роботу «Створення нових мінеральних сполук і 
поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та 
ветеринарній медицині».  

Церемонія  вручення нагород лауреатам Державної премії України в галузі 
науки і техніки відбулась 17 вересня 2020 року. Нагороди вручив в.о. президента 
Національної академії наук України академік Володимир Павлович Горбулін. 

Авторами вперше в світі обґрунтовано, експериментально апробовано і 
впроваджено у виробництво методи одержання та використання у тваринництві та 
ветеринарній медицині поліфункціональних наноматеріалів. Економічний ефект 
від впровадження розробок становить 24,5 млн грн. За матеріалами досліджень 
опубліковано понад 600 робіт, серед яких монографії, підручники, довідники, 
посібники, методичні рекомендації; значна кількість статей опублікована в 
зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз.  

Лауреатами стали академік НААН Снітинський Володимир 
Васильович, академік НААН Влізло Василь Васильович, академік НААН Гладій 
Михайло Васильович, член-кореспондент НААН Федорук Ростислав 
Степанович,  доктор біологічних наук Іскра Руслана Ярославівна, доктор 
технічних наук Каплуненко Володимир Георгійович, академік НААН Седіло 
Григорій Михайлович, член-кореспондент НААН Ратич Іриней Борисович. 

Науковці Львівської області - 

лауреати Державної премії в галузі 

науки і техніки 2019 року 
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Фермерські овочі та фрукти купують  

на Львівщині  без продавців 

Фермер Михайло Костюк в селі Банюнин біля Львова при дорозі виставляє 
на продаж свої овочі та фрукти без усякого нагляду. Покупці самостійно 
обирають товар та залишають гроші в скляній банці – до 1000-1500 грн за день. 

Михайло Костюк продає гарбузи, кукурудзу, яблука, які виростив у 
господарстві. Всі овочі мають цінник.  

Підприємець розповідає, що покупці, що хочуть купити, телефонують, або 
шлють фермерові SМS: взяв товару на 500, на 1000 грн.  

За день у скляній банці залишається 1000-1500 грн. Було б утричі більше, 
якби вродили яблука. 

Зате гарбузи – як на виставці. Крихітні продає за 10 грн, велетні – за 300 грн. 
Фермер постачає гарбузи в десятки львівських ресторанів, продає і 

херсонським торговцям, що привезли сюди кавуни. 
Така торгівля на довірі триває вже три роки.  
«Ніхто нічого не краде, – тішиться фермер. – Хай хто мені скаже, що ми не в 

Європі і що нема ніяких змін в суспільстві». 

Джерело: www.techdrinks.info 
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V Міжнародна конференція для галузей садівництва і переробки «Технології 
та інновації: від землі – до готового продукту» відбудеться 22-23 жовтня у Львові 
в готелі «Варшава». 

Дводенний захід включатиме конференц-день із виступами практиків й 
експертів ринку, науковців, виробників саджанців, техніки і технологій, 
виставками-презентаціями, дегустаціями, а також насичений практичним 
досвідом бізнес-тур. Тематика охопить всі етапи бізнесу на фруктах – від 
закладки саду – до переробки й маркетингу. 

23 жовтня, в рамках масштабного бізнес-туру, учасники конференції на 
практиці побачать як працює успішний сад «Грін Гарден» та підприємство з 
заморозки фруктів й овочів GP-Group. 

Конференція проходите два дні. 22 жовтня – пройде пленарна частина 
конференції «Технології та інновації: від землі – до готового продукту» та 
Горіховий форум (в окремій залі), виставка обладнання, техніки і технологій, 
презентація та дегустація продукції переробки, сучасних сортів горіхів, народна 
дегустація соків, святковий фуршет із нагородженням переможців Народної 
дегустації рамках конференції 

До участі запрошуються підприємства, компанії та фермерські господарства, 
які спеціалізуються на садівництві, ягідництві та горіхівництві та переробці 
продукції садів і ягідників, постачальники техніки з обробітку ґрунту, з догляду 
за садами і ягідниками, зі збирання врожаїв та їх зберігання, заморожування, 
сушки й пакування продукції, технологій її переробки, а також представники 
торговельних мереж і компанії-експортери. 

Конференція проходить за підримки галузевих асоціацій – УКРСАДПРОМ, 
Гільдія Медоварів України, Українська Горіхова асоціація 

Директор проекту: Надія Ящук, співзасновник медіа-групи «Технології та 
Інновації», тел. +38 (068)568-58-22. 

Автор ідеї – Катерина Конєва, шеф-редактор/ співзасновник медіа-групи 
«Технології та Інновації», тел.: +38 (067)23818 

22-23 жовтня 

 у Львові відбудеться 

V Міжнародна конференція 

для галузей садівництва і 

переробки «Технології  

та інновації: від землі –  

до готового продукту»  

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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Продовжено строки подання 

документів на отримання 

 держпідтримки в галузі садівництва 

і тваринництва 

23 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено постанову, 

якою передбачено перенесення термінів подання документів на отримання 

сільгоспвиробниками державної підтримки в галузі садівництва і тваринництва з 

жовтня на листопад. 

Зокрема, постанова вносить зміни до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і 

хмелярства (постанова КМУ № 587) та Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (постанова КМУ № 

107). 

Таким чином, документи агровиробники подаватимуть до: 

- 1 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості за 

придбаний садивний матеріал (плодово-ягідних культур, винограду, хмелю) та 

проведені роботи (спорудження шпалери і встановлення систем краплинного 

зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт); 

- 1 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів 

(холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю 

власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, 

плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід 

виробникам, які вирощують плоди та ягоди); 

- 1 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості ліній (для 

товарної обробки плодів та ягід; для висушування плодів, ягід та хмелю; для 

переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, 

виноматеріали), техніки та обладнання (для проведення технологічних операцій у 

виноградарстві, садівництві і хмелярстві); 

- 15 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості 

тваринницьких об’єктів; 

- 15 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів 

із зберігання та переробки зерна. 
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Вже понад місяць система SaveEcoBot надає користувачам інформацію про 
проведені перевірки та вжиті заходи до порушників природоохоронного 
законодавства. За цей час у чат-боті акумульовано дані про 40 тис. заходів 
контролю. 

 Відповідний функціонал у системі Saveecobot був розроблений командою 
Save Dnipro за співпраці з Міндовкілля та Державною екологічною інспекцією 
України. 

Такі проєкти забезпечують громадськість адаптованою інформацією з 
відкритих джерел, а отже дають розуміння, як працює конкретний забруднювач, 
рівень впливу його на довкілля, якою є реакція держави на кожне 
правопорушення.  

SaveEcoBot агрегує перевірки за статусом: 
– заплановані; 
– ті, що відбулися; 
– не проведені; 
– недопуск. 
Згенерована інформація включає дані про тип, контролюючий орган, 

предмет перевірки, дату, результати у PDF-форматі, виявлені порушення та 
призначені санкції. 

Також доступна підписка на автоматичні сповіщення про зміни на обраному 
підприємстві та статистика проведених заходів.  

Чат-бот SaveEcoBot був створений командою Save Dnipro та наразі 
доступний у: 

- Viber chats.viber.com/saveecobot 
- Telegram t.me/SaveEcoBot 
- Facebook m.me/SaveEcoBot 
Це єдиний в Україні бот, який поєднує дані про забруднення, забруднювачів 

та інструменти захисту довкілля.Зокрема, окрім перевірок в системі SaveEcoBot 
реалізований моніторинг: 

– якості повітря (з можливістю підписатися на сповіщення по окремій 
станції); 

– реєстру ОВД (з підпискою на область або підприємство); 
–дозвільних документів на забруднення; 
– екологічних податків. 
Підписатись можна на будь-яку область України, конкретне підприємство 

або оновлення записів у відповідному реєстрі. Бот швидко повідомить про будь-
які зміни у обраній категорії інформації. 

Актуальна екологічна інформація  

про забруднювачів 
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17 вересня в Києвi відбулося розширене засідання правління Союзу 
українського селянства “Велика Селянська Рада”.  

Розглянувши питання порядку денного правління Союзу українського 
селянства констатує: зниження дохідності фермерів, ОСГ, 
сільськогосподарських підприємств, збіднення селян, найнижчого виробництва 
агропродукції за 10 років, що відбувається на фоні відсутності державної 
підтримки, відсутності кредитування, інвестицій, панування корупції, 
рейдерства, безправності селян, тінізації в сфер і земельних відносин, 
розбалансованість між розвитком сільської поселенської мережі та 
землеволодіннями великими агрохолдингами призвело до прискоренного 
розвитку агро холдингів, монополій в сфері АПК, що призводить до 
обезлюднення сільської місцевості та суперечить рішенню 72-ої Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй якою проголосовано Десятиліття 
розвитку сімейних фермерських господарств. Велике занепокоєння це викликає 
переддень запровадження ринку землі. Що може призвести до непоправних 
руйнівних процесів не тільки для села, а й України. 

З метою недопущення вищезазначених загроз вирішено: 
1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо: 
- розробки і прийняття програми розвитку фермерства (сімейного 

фермерства), ОСГ та їх кооперації, сільських територій на наступні 10 років; 
- закріплення в Конституції України фермерського устрою (фермерства), як 

основи аграрного укладу України; 
- відновлення Міністерства АПК з метою реалізації розвитку фермерських 

(сімейних фермерських) господарств, їх кооперації та розвитку сільських 
територій в Україні; 

- щодо фінансового забезпечення сільської медицини, освіти, соціального 
розвитку села до рівня стандартів в містах. 

2. Звернутись до Президента України, прем’єр-міністра України щодо 
зустрічі представників Союзу українського селянства з обговорення питань 
даної Ухвали. 

3. Звернутися до Верховної Ради України, Уряду щодо передбачення у 
Державному бюджеті України коштів на 2021 рік та послідуючі роки: 

- для сільського господарства 60 %, щорічно, для державні програми 
підтримки безпосередньо фермерам (сімейним фермерам), ОСГ та їх кооперації 
(із них: 1, 4 млдр грн. – державна підтримка фермерських господарств;  

- 1 млрд грн. – державна підтримка фермерських, особистих селянських 
господарств які займаються виробництвом тваринницької продукції); 

В Києві обговорили актуальні питання  

розвитку фермерства 
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- на завершення земельної реформи, а саме: - інвентаризацію земель, 
розмежування земель державної, комунальної, приватної власності, охорону 
земель, детінізацію в сумі 2 млрд грн.; 

- на відшкодування відсотків (до 1%) банківських ставок кредитів на 
купівлю землі фермерами (сімейними фермерами), ОСГ в розмірі 6 млрд грн. 
щорічно; 

- для страхування посівів сільськогосподарських культур фермерам 
(сімейними фермерами), сільськогосподарським підприємствам; 

- для створення фонду гарантування кредитів фермерів (сімейних фермерів), 
ОСГ на купівлю земельних ділянок; 

- для підтримки виробництва молока в особистих селянських господарствах, 
фермерських господарствах на кожну корову в сумі 6 000 грн (в господарствах 
від 3-х корів) та на теля 2 500, щорічно грн.; 

- на підтримку сільської молоді, для можливості створення фермерських, 
сімейних фермерських господарств, сільгосппідприємництва, кооперації, 
сільського зеленого туризма, пріоритетного надання земельних ділянок, кредитів, 
державної підтримки з розробкою відповідної програми. 

4. Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
розробки програм та надання державної підтримки фермерам (сімейним 
фермерам), ОСГ, сільськогосподарським підприємствам, які постраждали від 
посухи та інших природних лих в 2020 році шляхом:  

- звільнення від всіх видів податків і зборів до 2022 року;  
 - надання безвідсоткових кредитів фермерським господарствам в розмірі                         

500 тис. грн. через Укрдержфонд; 
- виконання Законів України “Про фермерське господарство” та “Про 

особисте селянське господарство”  в повному обсязі. 
5. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо: 
- припинення знищення та розвитку селекційних станцій для відновлення 

вітчизняної селекції. 
- припинення зволікання ДПС з усунення проблем блокування податкових 
накладних фермерських господарств, для фермерських господарств приймати 
податкові накладні беззаперечно. 

Звернутися до органів місцевого самоврядування, обласних рад, 
новообраних районних рад та об’єднаних територіальних громад щодо 
передбачення в місцевих бюджетах на 2021 рік та послідуючі роки з урахуванням 
місцевих можливостей коштів на підтримку фермерських, сімейних фермерських 
та особистих селянських господарств, їх кооперації та розвитку сільських 
територій. 

Скликати протягом листопада-грудня 2020 року в Києві Перший з”їзд Селян 
України (відповідно до протиепідеміологічної ситуації та готовності). 
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Вітаміни та мінерали 

додаватимуть до харчових 

продуктів за новими правилами 

Міністерство охорони здоров’я України наказом від 16.07.2020 р.                              
№ 1613 затвердило Правила додавання вітамінів, мінеральних речовин та 
деяких інших речовин до харчових продуктів. 

Дія цих Правил поширюється на всіх операторів ринку, незалежно від 
форми власності, які провадять господарську діяльність, пов’язану з 
виробництвом харчових продуктів. 

До харчових продуктів можуть бути додані лише вітаміни та/або мінеральні 
речовини, зазначені у додатку 1 до цих Правил, і лише у формах, зазначених 
у додатку 2. 

Забороняється додавати вітаміни та мінеральні речовини до: 
- неперероблених харчових продуктів, в тому числі фруктів, овочів, м’яса, 

свійської птиці та риби; 
- напоїв, що містять понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць спирту. 
Загальна кількість доданих вітамінів та мінеральної речовини не повинна 

перевищувати максимально допустимий рівень. У разі, якщо законодавством 
України не встановлені для певного вітаміну, мінеральної або іншої речовини, 
значення максимально допустимого рівня додавання та/або верхнього 
безпечного рівня, оператори ринку можуть застосовувати значення, що 
визначені в документах відповідних міжнародних організацій, а у разі 
відсутності таких параметрів у цих документах - застосовувати відповідні 
значення, що встановлені законодавством Європейського Союзу. 

Маркування, представлення та реклама харчових продуктів, до яких були 
додані вітаміни та/або мінеральні речовини, не повинні містити, у будь-яких 
прямій або прихованій формах, тверджень про те, що збалансований та 
різноманітний раціон харчування не може забезпечити постачання поживних 
речовин у кількостях, необхідних для нормального функціонування людського 
організму. Також маркування й реклама не повинні бути неправдивими або 
такими, що вводять споживача в оману стосовно покращення поживної цінності 
цих харчових продуктів у результаті додавання до них зазначених поживних 
речовин та відповідати вимогам законодавства щодо надання споживачам 
інформації про харчові продукти. 

Маркування повинно містити інформацію стосовно загальної кількості 
вітамінів та мінеральних речовин з урахуванням доданих. 

Маркування вітамінів і мінеральних речовин в складі харчового продукту, 
якщо вони додані лише з метою збагачення продукту, може здійснюватися 
шляхом зазначення загальної назви речовини або форми вітаміну та/або 
мінеральної речовини. 
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В харчових продуктах, що призначені для кінцевого споживача та тих, що 
призначені для постачання в заклади роздрібної торгівлі (включно 
електронної) вміст трансжирних кислот, які не є трансжирними кислотами, що 
природно містяться в жирах тваринного походження, не повинен перевищувати                         
2 г на 100 г загальної кількості усіх жирів, що містяться в харчовому продукті. 
Оператори ринку, які постачають харчові продукти, що не призначені для 
кінцевого споживача повинні надавати іншим операторам ринку інформацію про 
кількість таких трансжирних кислот, якщо вона перевищує це значення (норми 
щодо трансжирних кислот набудуть чинності через три роки з дня його 
офіційного опублікування наказу). 

Забороняється додавати до харчових продуктів або використання у 
виробництві харчових продуктів інших речовин або інгредієнтів, що містять: 
траву ефедри (хвойник) та препарати на її основі; кору йохімбе та препарати на її 
основі. 

Межі допустимих відхилень кількості вітамінів, мінеральних речовин та 
інших речовин в харчових продуктах від відповідних значень, що вказані в 
маркуванні, встановлені в додатку 4. 

Харчові продукти, які відповідають вимогам, що діяли до набрання чинності 
цим наказом, але не відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на 
митну територію України, вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох 
років після набрання чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть 
перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку 
придатності, або мінімального терміну придатності. 

З 28 вересня 2020 року, скористатися новою послугою онлайн-звітування 
можна через електронний кабінет водокористувача на сайті:                                          
www. e-services.davr.gov.ua. Із запуском модуля подання онлайн-звіту про 
використання води, водокористувачі отримали повний перелік електронних 
послуг зі спецводокористування, включаючи отримання, внесення змін та 
анулювання дозволу на спецводокористування, які доступні на сайті 
Держводагентства від березня 2019 року. 

Наразі в Україні – понад 15 тисяч водокористувачів, які на початку 
наступного року мають подати звіти про використання води. В онлайн-формі 
передбачено автоматичну перевірку формату та логічний контроль сум. 

Онлайн-форма звіту унеможливлює варіант, що якісь документи можуть 
загубитися. Крім того, заявник бачитиме всі етапи проходження свого звіту та 
його статус. 

Джерело: www.menr.gov.ua 

Звіт про використання води 

можна подати онлайн 
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Переглянyто розмір окремих  штрафних 

Податкового кодексу України 

Законом № 466 підрозділ 2 розділу ХХ Кодексу доповнено новим пунктом 
73, який набрав чинності з 23 травня 2020 року. 

Відповідно до цього пункту підлягають перегляду неузгоджені та несплачені 
станом на 23 травня 2020 року штрафні санкції, нараховані з 1 січня 2017 року по 
31 грудня 2019 року, за порушення платниками ПДВ граничного строку для 
реєстрації ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН, складених за: 

- операціями, які звільняються від оподаткування ПДВ; 
- операціями, які оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою; 
- операціями, які не передбачають надання ПН отримувачу (покупцю), а 

також ПН, складеної відповідно до п. 198.5 Кодексу у разі здійснення операцій, 
визначених пп. “а” – “г” п. 198.5 Кодексу; 

- відповідно до ст. 199 Кодексу; 
- відповідно до абзацу 11 п. 201.4 Кодексу. 
З 08 серпня 2020 року Законом № 786-IX внесено суттєві зміни у цю 

процедуру. Встановлено, що період, за який у платника є право на перегляд, 
розпочинається з 1 січня 2017 року і закінчується 23 травня 2020 року (датою 
набрання чинності Законом №466). 

Зменшено вдвічі розмір нарахованих і неузгоджених штрафів, які є 
предметом перегляду, а саме: 

- у разі відсутності реєстрації – 2,5 відсотки (було 5 відсотків) від обсягу 
постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень); 

- у разі несвоєчасної реєстрації – 1 відсоток (було 2 відсотки) від обсягу 
постачання без ПДВ, але не більше  510 гривень (було 1 020 гривень). 

Ця норма поширюється на випадки, коли грошові зобов’язання неузгоджені 
(відповідні податкові повідомлення-рішення знаходяться в процедурі 
адміністративного або судового оскарження). 

За результатами виконання вимог Кодексу, податкові органи серед 
податкових повідомлень-рішень, які знаходяться в процедурі адміністративного 
або судового оскарження, виявляють відповідні податкові повідомлення-рішення, 
штрафні санкції, яких які є предметом перегляду відповідно до вимог пункту 73 
підрозділу 2 розділу XX Кодексу. 

Такі податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню в Порядку 
№ 1204, шляхом винесення нового податкового повідомлення-рішення із 
зазначенням нової суми штрафів, з урахуванням зменшення штрафів відповідно 
до пункту 73 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за порушення платниками ПДВ 
граничного строку для реєстрації відповідних ПН та/або РК до таких ПН в 
ЄРПН. 

Джерело: www.tax.gov.ua 
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Земля – це не лише основне національне багатство України, що перебуває під 

особливою охороною держави, а й цінний «нерухомий» актив для будь-кого, хто 
ним володіє, чи тільки планує його придбати, орендувати, або оформити інше право 
користування.  

Щоб не стати «жертвою» шахраїв і уникнути ситуацій із наявністю будь-яких 
обтяжень щодо ділянки, зареєстрованих обмежень у її використанні, межових 
спорів між сусідами та інших ризик-факторів, експерти Офісу протидії рейдерству 
радять самостійно перевірити юридичну «чистоту» обраних соток чи гектарів.  

Поради. З’ясуйте, чи присвоєно земельній ділянці кадастровий номер, що є 
головною умовою для оформлення права власності чи користування на неї.  

Пам’ятайте, що без наявності кадастрового номеру сьогодні неможливо 
провести жодну юридичну дію (відчуження, оренда, суперфіцій тощо) щодо 
земельної ділянки. Тож, якщо ви вже є власником цього цінного «нерухомого» 
активу, якому досі не присвоєно кадастровий номер, потрібно звернутися до 
найближчого розробника документації із землеустрою.  

Дізнатися інформацію про присвоєння кадастрового номеру обраній ділянці 
можна у власника, або ж самостійно.  

Для самостійного моніторингу потрібно скористатися Публічною кадастровою 
картою України  (www.map.land.gov.ua), у якості критеріїв пошуку вказавши 
населений пункт, де знаходиться земельна ділянка, чи її координати.  

За допомогою цього пошуку можна дізнатися не лише кадастровий номер 
ділянки, але й іншу інформацію про неї: (тип власності; цільове призначення;  
площу.)  

На цьому ж інформаційному ресурсі можна з’ясувати інформацію про право 
власності та речові права на земельну ділянку.  

Для отримання безкоштовного доступу до цієї інформації потрібно пройти 
авторизацію й ідентифікацію (з використанням електронного цифрового підпису 
(ЕЦП) чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи) на вебпорталі 
Держгеокадастру: www.e.land.gov.ua 

Зі сформованої довідки можна дізнатися, зокрема, про: 
• нормативну грошову оцінку ділянки (якщо така проводилася); 
• сертифікованого інженера-землевпорядника;  
• зареєстроване обмеження у використанні ділянки (скажімо, земля 

знаходиться в охоронній зоні навколо об’єкта культурної спадщини);  
• суб’єктів права власності на земельну ділянку.  
Зверніть увагу, що ці відомості про власника (землекористувачів) земельної 

ділянки є довідковими, вся актуальна інформація міститься у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно (ДРП).  

Отримайте інформаційну довідку з ДРП. 

Перевірка інформації  

про земельну ділянку 
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Для цього потрібно: 
1. Увійти (реєстрація не обов’язкова) до Кабінету електронних сервісів 

https://kap.minjust.gov.ua/services/registry  розділ «Державний реєстр речових прав на 
нерухоме майно»   підрозділ «Отримати інформаційну довідку». 

2. Вхід в підрозділ «Отримати інформаційну довідку» відбувається за 
допомогою ЕЦП.  

3. Після авторизації в системі можна здійснити пошук за кадастровим номером 
земельної ділянки. 

4. Сплатитиа дміністративний збір (30 грн–вартість послуги + 3 грн - комісія). 
5. Завантажити сформовану інформаційну довідку про об’єкт нерухомого 

майна. 
6. Відповідна довідка дасть змогу з’ясувати: 
 - хто є власником земельної ділянка       
- коли ділянка була набута у власність та на яких підставах       
- чи зареєстровані будь-які права на нерухоме майно, окрім права власності 

(право оренди, сервітут, емфітевзис, суперфіцій)       
- чи наявні щодо земельної ділянки будь-які обтяження: арешт, заборона 

відчуження, іпотека       
Акцентуємо увагу, що у ДРП наразі відсутня частина інформації про права на 

земельні ділянки, які виникли до 2013 року. Експерти Офісу протидії рейдерству 
вже неодноразово наголошували на доцільності зареєструвати свої майнові права на 
нерухомість, набуті до 2013 року, і внести відповідні відомості до Державного 
реєстру прав. Адже оцифрування 100% відомостей про зареєстроване нерухоме 
майно, зокрема і земельні ділянки,  запорука ефективного захисту від шахрайства .   

Перевірте, чи не має щодо землі судових спорів, за допомогою Єдиного 
державного реєстру судових рішень www.reyestr.court.gov.ua, вказавши у пошуку 
кадастровий номер ділянки (для більш точного пошуку зазначте цей критерій в 
лапках).  Такий моніторинг дозволить дізнатися, чи оспорювалося право власності 
на земельну ділянку, а також перевірити:  (Чи не знаходиться вона під арештом, чи 
не була передана в іпотеку;  Чи існують межові спори (пересічення меж з іншими 
ділянками, накладання їх одна на одну)  
Джерело: Офіс протидії рейдерству       

Джерело: www.freshbusinessexpo.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kap.minjust.gov.ua/services/registry?fbclid=IwAR0amGWWn1C7nUo-V1qQlDu4ho_bY5Nm7-HID7WDWf0GNyRJ7IQGCd-VfNM&h=AT3F7DS8X819fGKIGa0lWL0CqReeR9MJ7Hexf72w_eLfjoxxmN08BV8780pDWbFq64efwdb0oTHzRdyQJuQySYJyfNnLeHQegpFFn9eDQOnFbSlqhmWn884G-Dm1pnPbv1Q&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2tIjhrTHlRuEpbt3n-uuePRtqyDPlIZk_rMsNGxLryb_6Ra11sR0qapl3GKgYbiYeKZdzWNMC9hPLhFhECw_yfnmHg-HOv2_HroVKvrooU97uXCWcMv6zM4gCWf6Z8mwcAdjCwA8o9Tfbi-wCWb9ACuA9HTKh5Rsn72VPbPWztQPsDjcynD2Czc6gt0ilHLpeOtAWq4OY01mW05A
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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 

56551 4625185700:07:000:0014 
5.3000 

Львівська область, Старосамбірський 

район, Стрілківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56553 4623381800:06:000:0002 6.6612 Львівська область,  Перемишлянський 

район, Великоглібовицька 

сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.10.2020           

11:00 

56550 4624880200:07:000:0751 3.9695 Львівська область, Сокальський район, 

на території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56583 4623381800:04:000:0210 1.6178 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька 

сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.10.2020           

11:00 

56582 4624810600:01:000:0073 9.8588 Львівська область, Сокальський район, 

на території Великомостівської міської 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56557 4623381800:04:000:0192 7.2806 Львівська область, Перемишлянський 

район,Великоглібовицька 

сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.10.2020           

11:00 

56560 4623381800:04:000:0191 9.7768 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька 

сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.10.2020           

11:00 

56788 
4624881800:04:000:0608 17.5148 

Львівська область, Сокальський район, 

на території Великомостівської 

міської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56790 
4624881800:15:000:0607 5.9782 

Львівська область, Сокальський район, 

на території Великомостівської 

міської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56535 4624880200:11:000:0602 2.2633 Львівська область, Сокальський район, 

на території Боб'ятинської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56446 
4622784200:02:000:0170 12.0000 

Львівська область, Жовківський район, 

Магерівська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

20.10.2020           

11:00 

56451 4622787400:04:000:0120 10.2720 Львівська область, Жовківський 

район, Магерівська селищна 

рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

20.10.2020           

11:00 

56496 4622787400:02:002:0007 10.0000 Львівська область, Жовківський район, 

Магерівська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

20.10.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

56497 4622783800:01:002:0075 10.7740 Львівська область, Жовківський район, 

Магерівська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

20.10.2020           

11:00 
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56976 4625580300:03:000:0007 11.4895 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

22.10.2020           

11:00 

56991 4621585600:05:000:0160 1.4975 Львівська область, Жидачівський 

район, Гніздичівська селищна рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26.10.2020           

11:00 

56888 4622781200:08:000:0277 10.0088 Львівська область, Жовківський район, 

Воле-Висоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

56891 4622783000:09:000:0002 4.6000 Львівська область, Жовківський район, 

Дев'ятирська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

56537 
4624880200:07:000:0725 1.5425 

Львівська область, Сокальський район, 

на території Боб'ятинської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56542 4624880200:07:000:0750 7.3313 Львівська область, Сокальський район, 

на території Боб'ятинської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.10.2020           

11:00 

56878 
4620983300:13:000:0062 8.3791 

Львівська область, Городоцький район, 

Долинянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

56882 4621585300:03:000:0645 5.8452 Львівська область, Жидачівський 

pайон , Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

 

56967 
4624887400:14:000:0018 5.4254 

Львівська область, Сокальський район, 

Тартаківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

56969 4625385200:12:000:0011 3.0000 Львівська область, Стрийський район, 

Підгірцівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

56893  4622781200:09:001:0001 19.2247 Львівська область, Жовківський район, 

Воле-Висоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

56945 4622789200:23:000:0049 7.0182 Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.10.2020           

11:00 

57016 
4621585600:05:000:0106 1.9136 

Львівська область, Жидачівський 

район, Гніздичівська селищна рада 

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

26.10.2020           

11:00 

57085 4622410100:18:000:0133 21.6447 Львівська область,  Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 
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57167 4624582700:02:000:0057 5.8171 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57275 4622785200:13:000:0052 6.0000 Львівська область, Жовківський район, 

Липницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29.10.2020           

11:00 

57152 4621883600:08:000:0572 1.2000 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57159 4621883600:08:000:0574 1.2786 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

57146 
4620986200:20:000:0003 14.0000 

Львівська область, Городоцький район, 

Повітненська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57148 4621281200:05:000:1942 8.2200 Львівська область, Дрогобицький район, 

на території Верхньодорожівської 

сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

28.10.2020           

11:00 

57149 
4621287800:08:000:0186 4.2000 

Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська Рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57150 4621287800:08:000:0189 2.4000 Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57163 
4624282800:06:000:0155 7.0305 

Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57166 4624582700:02:000:0058 3.9289 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57160 4621883600:08:000:0575 0.7120 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

28.10.2020           

11:00 

57162 4621883600:07:000:0723 5.7847 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

28.10.2020           

11:00 

57276 
4622786700:14:000:0099 4.4723 

Львівська область, Жовківський район, 

Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

29.10.2020           

11:00 

57277 4622786700:14:000:0127 3.7977 Львівська область,Жовківський район, 

Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

29.10.2020           

11:00 
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56907 4624281600:08:000:0979 1.5518 Львівська область, Самбірський район, 

Воле-Баранецька сільська рада 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56908 4624287600:05:000:0357 1.5068 Львівська область, Самбірський район, 

Воле-Баранецька сільська рада 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

57028 4620982300:08:000:0055 2.8322 Львівська область, Городоцький район, 

на території Грімненської 

сільської ради  

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

57033 4621281200:02:000:7701 1.4250 Львівська область, Дрогобицький район, 

на території Верхньодорожівської 

сільської ради 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

56914 
4620388000:09:011:0001 5.5066 

Львівська область, Бродівський район, 

на території Черницької сільської ради 

Для  

рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56915 4620388000:09:011:0002 2.5210 Львівська область, Бродівський район, 

на території Черницької сільської ради 

Для  

рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56916 
4620381600:02:008:0085 1.5780 

Львівська область, Бродівський район, 

Голубицька сільська рада 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

57021 4620682800:15:003:0018 1.6276 Львівська область, Буський район, на 

території Куткірської сільської ради 

 (за межами с. Острів) 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56905 
4624281600:15:000:0498 0.3644 

Львівська область, Самбірський район, 

на території Воле- Баранецької 

сільської ради (за межами с.Берестяни) 

Для  
Рибогосподарських 

потреб 
 

23.10.2020           

11:00 

56906 4624285200:15:000:0488 1.0357 Львівська область, Самбірський район, 

на території Вільшаницької сільської ради 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56911 4622181600:11:000:0259 17.1307 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Великосілківська 

сільська рада 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56904 4624281400:04:000:0700 0.7387 Львівська область, Самбірський район, 

на території Воле- Баранецької 

сільської ради 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56909 
4624281400:07:000:0004 9.0789 

Львівська область, Самбірський район, 

Воле-Баранецька сільська рада 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56910 4624287000:03:000:0650 2.1520 Львівська область, Самбірський район, 

на території Роздільненської 

сільської ради  

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56913 4625183100:03:000:0248 3.7457 Львівська область, Самбірський район, 

Воютицька сільська рада 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

56917 4624887200:03:000:0526 2.8916 Львівська область, Сокальський район, 

на території Стенятинської 

сільської ради 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 

57038 4625382800:06:000:0650 2.5887 Львівська область, Стрийський район, 

Кавська сільська рада 

Для  
рибогосподарських 

потреб 

23.10.2020           

11:00 
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57570 4624283400:03:002:0256 0.1791 Львівська область, Самбірський район,  

с. Нові Бірчиці 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

03.11.2020           

11:00 

57571 4624283400:03:001:0340 0.4918 Львівська область, Самбірський район,  

с. Бірчиці 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

03.11.2020           

11:00 

57091 4622484000:06:000:0009 29.7450 Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57093 4622485100:01:000:0120 9.2881 Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

57086 
4622481000:04:000:0030 29.7000 

Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57087 4622481000:03:000:0150 13.3882 Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57088 
4622483900:11:000:0049 8.0380 

Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57090 4622484000:06:000:0012 23.7811 Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

 

57103 
4622485900:05:000:0248 22.9501 

Львівська область, Мостиський район, на 

територї Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57105 4622486600:07:000:0229 10.7188 Львівська область, Мостиський район, на 

територї Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57095 4622485100:01:000:0119 15.1674 Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57101 4622485200:04:000:0234 15.7788 Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.10.2020           

11:00 

57516 
4622784700:09:000:0189 7.6200 

Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57518 4622784700:09:000:0186 1.6330 Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57520 
4622784700:09:000:0188 0.7110 

Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57432 4620386600:07:004:0010 1.2937 Львівська область, Бродівський район, за 

межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57220 4623684600:10:000:0841 12.4421 Львівська область, Пустомитівський 

район, Щирецька селищна рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

03.11.2020           

11:00 
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

57437 4620386600:07:004:0007 0.6021 Львівська область, Бродівський район,  

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

03.11.2020           

11:00 

57438 4620386600:07:005:0003 2.0166 Львівська область, Бродівський район, 

територія Станіславчицької 

сільської ради,  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

03.11.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

57439 4620388400:01:025:0002 19.6890 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57473 4620686200:12:000:0138 14.0000 Львівська область, Буський район, 

Територія Топорівської сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

04.11.2020           

11:00 

57475 4620684400:20:000:0018 4.8338 Львівська область, Буський район, 

Ожидівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57477 4620685800:06:000:0010 2.8917 Львівська область, Буський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

04.11.2020           

11:00 

57516 4622784700:09:000:0189 7.6200 Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57479 4620685800:06:000:0013 8.9885 Львівська область, Буський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

04.11.2020           

11:00 

Джерело: www.agrokomplex.in.ua 
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Джерело: www.interagro.in.ua 

Джерело: www.propozitsya.com.ua 

 

 
Після місцевих виборів Держгеокадастр 

передасть ОТГ всі державні сільгоспземлі 

Після місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня 2020 року, 
територіальним громадам передадуть у власність всі землі сільськогосподарського 
призначення, які мають належати ОТГ, але на сьогодні перебувають у державній 
власності; це понад 2 млн га земель, повідомив голова Державної служби з питань 
геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко. 

«Ми підхід спростили. Згідно з дорученням Президента, після місцевих 
виборів Держгеокадастр передасть всі землі об’єднаним територіальним громадам. 
Мова йде про понад 2 млн гектарів землі», – зазначив він. 

«Це відповідальність безпосередньо громад. Вони зобов’язані зареєструвати 
цю землю. А поки земля у «підвішеному» стані, тут є можливості для маніпуляцій і 
тіньового обробітку землі на договорах про спільну діяльність», – додав він.                              

За словами голови Держгеокадастру, досі не зареєстрували права на земельні 
ділянки 25 об’єднаних територіальних громад. 

«У нас формується новий територіальний устрій, де є область, район і громада. 
Землі за межами населених пунктів ми передаємо громадам. Вони будуть 
безпосередніми титульними власниками, вони реєструють її в комунальній 
власності, і лише громада, а не чиновник у Києві, визначає долю цієї землі», – 
пояснив P. Лещенко логіку рішення. 

https://deplv.gov.ua/2020/08/19/peredacha-v-orendu-vodnyh-obyektiv-dlya-ryborozvedennya-ta-rekreacziyi/
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Професійна підотовка ягідників 

 до зимового періоду 

Серед ягідних культур в Україні переважає смородина й малина, дещо 
відстає аґрус. У цій статті розглянемо питання осіннього підживлення, захисту, 
поливу та посадки молодих культур восені. Про це пише у своїй статті кандидат 
сільськогосподарських наук Інституту захисту рослин НААН Ольга Власова. 

Посадка молодих культур восени. Осіння посадка відрізняється від весняної. 
Восени саджанці чудово переносять пересадку і добре вкоріняються. Висадку 
можна провести з середини вересня, у жовтні або навіть у листопаді, якщо ще не 
буде дуже холодно. Варто дотримуватися такого правила: від посадки у ґрунт до 
сильних морозів має пройти 2–3 тижні, щоб молоді рослини могли добре 
вкорінитися. Перевагою її буде можливість не боятись раптових змін весняної 
погоди. Ожина «прокидається» пізніше, а малина навпаки. Пагони можуть 
прорости навіть під снігом, або за раптової спеки рослини страждатимуть від 
браку вологи. Для молодих, щойно висаджених ягідних кущів, це несприятливі 
умови. Під час посадки восени цього можна уникнути. 

Підживлення та захист. Підживлення, полив, обрізка, обробка від 
шкідників, зміна шару мульчі – це основні роботи у саду перед зимівлею.                               
У кожному регіоні нашої країни внесення добрив проводиться у різний час.                          
У серпні-вересні востаннє перед зимівлею вносять мінеральні та азотні добрива 
під кущі ожини й малини, органічні – після перших невеликих заморозків. Це 
дуже важливо, адже азотні добрива сприяють росту кущів, що негативно вплине 
на рослину під час морозів. Готуючи її до зимівлі, краще внести калійні. 

Оскільки коренева система кущів малини й ожини поверхнева, коріння 
мають властивість промерзати взимку в сухій землі. Тому дуже важливо, щоб 
земля перед морозами була злегка вологою. Так і добрива швидше засвояться, і 
корені не підмерзнуть. 

 Загалом восени потрібно дотримуватись трьох правил: 
-  правильно підживлювати кущі (вносити органічні та мінеральні добрива у 

потрібних пропорціях, адже така процедура дуже важлива для майбутніх 
урожаїв); 

- оглядати кущі на предмет пошкоджень чи шкідників, проводити своєчасну 
обрізку; 

- підготувати рослини до зимівлі. 
Спеціального догляду потребують саме малинові та ожинові кущі.  
 

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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Та не варто вважати, що осінній догляд дуже складний, від весняного він 
відрізняється лише декількома відмінностями, але від того не менш важливий. 
Готуючи рослини до зими, між малиною і ожиною є деякі подібності та 
відмінності. 

Поради та рекомендації щодо обрізання. Важливо правильно вибрати час 
для осінньої обрізки кущів. Якщо поспішити і почати обрізати занадто рано, то 
можна спровокувати ріст куща, а це загрожує тим, що нові пагони можуть 
повимерзати до наступного сезону. Необхідно орієнтуватися на клімат у кожному 
конкретному регіоні, але в будь-якому випадку осіння обрізка кущів повинна 
проходити не раніше кінця вересня. 

Для роботи необхідно придбати якісні інструменти. Підбирати інструменти 
варто, виходячи з розміру і товщини кожної гілки. Вони повинні бути чистими і 
добре заточеними перед використанням. Обрізку необхідно виконувати акуратно, 
щоб не пошкодити сусідні гілки. Правильний зріз кожної гілки має бути рівним і 
гладким. 

Вибираючи гілки для укорочення, варто керуватися наступними правилами: 
всі довгі пагони вкорочують врівень до решти, слабкі і/або хворі видаляють під 
корінь, а зламані – до першої здорової бруньки. Якщо необхідно зрізати гілку 
повністю, то зробити це треба прямо біля грунту, не залишаючи ніяких пеньків. 
Оскільки вони можуть служити джерелом для розвитку хвороби для решти куща. 

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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Запущені ягідні кущі необхідно омолоджувати. При цьому не можна зрізати 
повністю весь кущ за один рік. Завжди варто залишати кілька плодоносних гілок. 
Повністю омолодити, таким чином, зарослий кущ вийде за кілька років.                                   
Це дозволить завжди мати врожайність і при цьому постійно омолоджувати його. 
В середньому дорослий ягідний кущ повинен мати не менше 10 гілок різного 
віку. 

Обрізаючи кущі малини, слід пам’ятати про її важливу особливість – 
перший рік пагони малини ростуть, а плодоносити починають лише на другий. 
Вирізати восени необхідно якраз ті, які плодоносили цього сезону. Обрізати 
необхідно прямо на рівні грунту. Зверніть увагу, що ремонтантну малину треба 
зрізати восени відразу після того, як був зібраний урожай. Не забудьте наприкінці 
осені, до настання морозів, провести передзимовий вологозахисний полив. 

Кущі чорної смородини формуються кілька років, тому з його обрізанням 
необхідно бути більш обережним. Рекомендований період зростання одного куща 
чорної смородини – 5 років. Так, на одному кущі цієї ягоди повинні знаходитися 
гілочки різного віку. Обрізати необхідно буде саме ті гілки, які добре 
плодоносили цього сезону. 

Під час обрізання червоної смородини необхідно враховувати її наступну 
особливість – плодові бруньки формуються здебільшого на верхівках однорічних 
гілочок. Тому строго не рекомендується їх видаляти. Щороку варто залишати 3–4 
нові гілки – вони будуть поступово заміщати всі ті, які підлягатимуть осінній 
обрізці. Червону смородину доцільно обов’язково проріджувати щороку восени, 
навіть якщо кущ і без того здається добрим – це завжди значно підвищує 
урожайність і покращує її якість. 

Під час обрізки аґрусу необхідно залишати кілька гілок різного віку, при 
цьому максимальний час зростання однієї такої гілки не повинен перевищувати                  
6 років. В аґрусу також необхідно вкорочувати верхівки – це значно поліпшить 
якість плодів куща. Зверніть увагу, що однорічні пагони зрізати (вкорочувати) не 
рекомендується. 

 Полив смородини. Чорна смородина – мабуть, вимогливіша за всі ягідні 
кущі до вологості ґрунту і повітря. Та й у природі вона найчастіше росте по 
берегах річок, у вологих низинах із проточними ґрунтовими водами – застою 
вологи в корінні вона не любить. 

Червона смородина менш вологолюбна, однак і вона потребує регулярного 
поливу. Нестача води в першу половину сезону негативно позначається на якості 
та кількості врожаю поточного року, а брак вологи після збору ягід погано 
впливає на закладку квіткових бруньок і накопичення пластичних речовин для 
врожаю майбутнього року. Тому догляд за нею після збору врожаю включає у 
себе два сеанси поливання в серпні і вересні – для середнього за вологістю літа 
цього буде достатньо. Якщо осінь видасться сухою, варто провести в жовтні 
гарний підзимовий полив. Велика частина коренів смородини залягає на глибині 
40–45 см, тому зволожити ґрунт потрібно на глибину 50 см. Найкращий час для 
поливу – рано-вранці або після 16:00. 

 

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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Підживлення смородини. У кінці вересня або на початку жовтня під кущі 
смородини вносять органічні й мінеральні добрива з розрахунку по 10 кг 
компосту або перепрілого гною, 40 г хлористого калію і 100 г суперфосфату під 
кожен кущ із подальшим рясним поливанням та закладанням добрив у ґрунт 
перекопуванням. Не удобрюють смородину азотовмісними препаратами після 
збору врожаю. 

Полив аґрусу. Аґрус є одним із найбільш посухостійких ягідних кущів, проте 
в посушливе літо на легких ґрунтах аґрус потребує поливу, причому не тільки в 
пору дозрівання ягід, а й після збору врожаю, коли рослини починають 
готуватися до зими і закладають бруньки для наступного плодоношення. Щоб 
наситити ґрунт вологою і підготувати кущ до зими, з кінця вересня до середини 
жовтня в два-три прийоми проводиться вологозарядковий полив. Глибина 
промокання ґрунту має бути не менше 50 см – саме на стільки залягає коріння 
аґрусу. Способи поливу ті самі, що і для смородини. 

 Підживлення аґрусу. Догляд за аґрусом припускає регулярне внесення у 
ґрунт мінеральних і органічних добрив. Удобрення його азотом і органікою після 
того, як плодоношення завершилося, не проводиться, а фосфорні та калійні 
добрива вносять у ґрунт один раз на два роки восени – це підвищує 
зимостійкість рослини. Приблизна норма добрив на кожен квадратний метр 
ділянки – по 50 г суперфосфату і 30 г калію, який можна замінити 100 г золи. 
Якщо на ділянці ґрунт піщаний або супіщаний, дозу калію слід збільшити на 
чверть норми. Добрива розсипають по ділянці і після поливання загортають у 
ґрунт на глибину 10–12 см. 

 Полив малини. Догляд за малиною передбачає регулярний полив чагарнику, 
оскільки пересихання ґрунту в малиннику неприпустиме. Якщо осінь суха, 
необхідно поливати її, тим більше що коріння залягає не глибше 25–35 см. Ґрунт 
на ділянці, де росте малина, повинен весь час бути злегка вологим. Якщо ділянку 
замульчувати, і при цьому осінь дощова, поливати малину потрібно буде рідше. 
Найважливішим пунктом догляду за нею є її вологозарядковий полив, 
здійснюваний у листопаді в разі сухого жовтня. 

Підживлення малини. Малина – найвимогливіший з усіх ягідних кущів щодо 
живлення, оскільки врожай її безпосередньо залежить від товщини його стебел: 
що товще стебло, то більше ягід буде на ньому наступного року. Стимулюють 
ріст пагонів добрива, що вносяться у ґрунт. Виходячи з цього, вирощування 
малини передбачає регулярні підживлення. Найкраще добриво для неї – органіка: 
гнойовиця, пташиний послід, торфогнійний компост. Навіть якщо під час 
посадки закласти в ями велику кількість добрив, їх вистачить тільки на три роки, 
а починаючи з четвертого потрібно регулярно вносити восени органічні 
підживлення. 
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Укриття на зиму. Підготовчі роботи починають після обрізки і внесення 
підгодівлі. Кращий час – закінчення листопада, коли пагони не втратили гнучкість, 
але ще немає морозів. Щоб надійно захистити кущі, їх попередньо пов’язують 
пучками по кілька стебел, пригинають до землі та скріплюють між собою. Часто 
встановлюють дуги від каркасів парників, які утримують пагони в зігнутому 
положенні. 

Важливо врахувати, що небажано, щоб верхівки торкалися землі, це може 
спровокувати зараження грибковими інфекціями. 

Накривають чагарники нетканим полотном. До того, як сніг повністю покриє 
тканину, варто стежити, щоб вона не вкрилась льодом, інакше рослини втратять 
можливості дихати. Якщо все ж крижана кірка з’явилася, її варто розбити. 

Особливістю ремонтантних сортів є необхідність зимового укриття практично 
у всіх регіонах. Використовують будь-які підручні матеріали – плівку, агроволокно, 
картон, листовий пінопласт. Головна вимога – можливість доступу повітря до 
коріння. 
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Особливості годівлі лактуючих  

корів у перехідний період 
  

Наталія Федак, завідувач лабораторії 

годівлі тварин і технології кормів, кандидат 

біологічних наук, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

  

Правильно складений раціон в осінньо-зимовий період дає змогу 
нормалізувати процеси травлення у корів та зменшити кормовий стрес. У статті 
наведено практичні рекомендації зі складання раціонів у перехідний період, що 
допоможе господарям зберегти високі надої молока. 

Перехід лактуючих корів на зимовий раціон – відповідальний і досить 
складний процес, оскільки в цей період кардинально змінюється характер 
життєдіяльності мікроорганізмів усіх відділів шлунку й кишківника тварин, 
внаслідок чого виникає глибокий технологічний стрес, який може тривати 
півтора-два місяці (з початку переходу на зимовий раціон у жовтні і до кінця 
листопада). Зовнішньою його ознакою є зниження продуктивності одночасно 
цілого стада, як мінімум на 15-20 %. При цьому, зазвичай, рівень жиру й білка в 
молоці стабільний. Тому на зимовий раціон потрібно переходити поступово. 

Механізм утворення, розвитку й негативного впливу перехідного раціону на 
організм тварини полягає в наступному. За перших спроб годівлі тварин зимовими 
кормами – силосом, сінажем, сіном (на заміну зелених кормів), відбувається 
суттєве порушення рубцевого гомеостазу корови. Майже 80 % наявного ценозу 
мікроорганізмів передшлунків гине. Організм відчуває фізіологічний дискомфорт, 
пов’язаний з глибоким дефіцитом енергії. Його ознаками є порушення травлення, 
зокрема виникають проноси або, навпаки, закрепи. Зменшується швидкість 
поїдання корму, тварина ретельно його перебирає і, як наслідок, багато затоптує. 
Через одну-дві доби після переходу на зимовий раціон різко зменшується надій, 
який поступового знижується ще протягом 2-3 тижнів і стабілізується тільки через 
місяць, після чого спостерігається його підвищення. Крім того, в цей період 
чимало тварин готують до запуску, тому очікуване зростання може спостерігатися 
тільки наприкінці січня. Встановлення нового мікробіологічного статусу в корови 
триває повільно, із суттєвими енергетичними витратами. 
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Найперший захисний захід від стресу – поступова заміна літнього раціону 
на зимовий, хоча мінімально граничних строків переходу на зимовий раціон 
немає. Пасти тварин треба якнайдовше,  звертаючи увагу на їх реакцію. За 
суттєвого зменшення продуктивності пасовищ тварини неохоче виходять із 
приміщень, а під час випасання швидко рухаються і втомлюються. Однак 
наявність зелених кормів у раціоні в поступово зменшеному обсязі створює 
ідеальні умови для збереження попереднього мікробного ценозу й стабільного 
його переходу до ценозу зимового раціону. Випасання тварин восени за 
поступового скорочення тривалості світлового дня може тривати 40-50 діб. Але 
треба мати на увазі, що якщо погодні умови погіршаться, й протягом трьох-
чотирьох діб підряд корів не виганятимуть на пасовище, відновлювати випасання 
категорично заборонено. Це тільки підвищить стрес і негативно позначиться на 
їх здоров’ї.  

Оскільки трава восени насичена вологою і містить мало поживних речовин,  
на початку перехідного періоду до зимового раціону насамперед використовують 
сінаж. Унікальність цього корму полягає в тому, що його мікробіологічне 
розщеплення під час бродіння в передшлунках найбільш подібне до 
перетравлювання зелених кормів. Тому за переходу на годівлю з використанням 
сінажу прояви стресу дещо зменшуються. Згодовування сінажу можна поступово 
збільшувати до 10-15 кг на добу. При цьому не треба використовувати солому з 
високим вмістом клітковини. Таким чином, переходячи на сінажний тип годівлі 
восени можна стабілізувати надої. Тільки після 2-3-тижневого згодовування 
сінажу під час вечірньої годівлі, починаючи з 5 кг на добу, до раціону корів 
поступово додають силос. 

Протягом перехідного періоду бажано використовувати раціони сінажно-
концентратного та сінажно-силосно-концентратного типів. Такі раціони дають 
можливість ідеально поєднувати літні та зимові корми з мінімальним негативним 
впливом зимових на мікробіологію рубця. За одну даванку слід згодовувати не 
більш 2 кг концентратів, тому їх роздають двічі на день. За такої годівлі тварини 
краще споживають грубі корми вночі і менше залишають недоїдків уранці. 

Такий порядок зміни раціону можна вважати оптимальним з точки зору 
збереження продуктивності. Крім того, високий рівень сінажу не потребує 
використання соломи з надмірним вмістом клітковини. Сінаж і сіно є суттєвими 
джерелами цукру в раціоні корів, а концентрати забезпечують потрібний рівень 
крохмалю. Бажано до раціону корів додати мелясу, але дефіцит останньої суттєво 
обмежує це джерело цукру. Молокогінного ефекту можна досягти, якщо до 
раціону додати кормові гарбузи – 0,6-0,8 кг/л молока. При цьому не можна 
вводити в раціон більше 40 % концентратів від його сухої речовини, або більше 8 
кг/гол/добу. Слід пам’ятати також, що одночасно зі збільшенням рівня 
концентратів у раціоні корів треба змінювати їхній компонентний склад. 
Загальною закономірністю є пропорційне наповнення комбікорму кукурудзою і 
зменшення рівня пшениці та ячменю.  
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В комбікорми для високопродуктивних тварин обов’язково потрібно 
додавати пшеничні висівки для поліпшення перетравлення й запобігання 
застійних процесів у шлунковому тракті.  

У приватному секторі великий акцент у годівлі худоби робиться на сіно. 
Крім цього використовують солому та бадилля кукурудзи. Адже відсутність 
спецтехніки і відповідних технологічних споруд (силосних ям, траншей тощо) не 
дозволяє заготовляти такі корми як силос та сінаж. Нестачу силосованих кормів 
як правило компенсують за рахунок кормових буряків, нетоварної картоплі, жому, 
кормової ріпи, брукви. Крім цього  вирощують гарбузові культури (гарбузи, дині, 
кабачки,), які використовують в годівлі худоби. Така структура “кормової бази” 
приватника зумовлює сінно-концентратно-коренеплідний тип годівлі худоби (40-
50% сіна, 5-10% соломи і кукурудзянки, 20-25% концентратів, 15-20% 
коренеплодів). 

Ефективність високопродуктивного стабільного молочного скотарства 
визначається, насамперед, якістю грубих кормів з максимальним вмістом сухої 
речовини, а в ній – енергії та протеїну.  

Після проведення масового розтелення корів переводять на молокогінні 
раціони з переважним додаванням силосу як основного грубого корму – силосно-
концентратні раціони.  

Годівля у перехідний період і на початку зими суттєво впливає на 
фізіологічний стан тварин, здоров’я телят та надої корів на початку нової 
лактації. На підставі досліджень встановлено, що корова може відкладати деякі 
біологічно активні речовини в організмі з подальшим їхнім використанням у 
специфічних фізіологічних процесах. Зокрема встановлено, що надходження в 
організм тварини надлишків каротину відкладається в його “депо” (печінці) та 
зберігається протягом двох місяців. Під час інтенсивного росту плоду в останній 
місяць тільності потреба в каротині зростає в 2,5 рази порівняно з попередніми 
періодами фізіологічного циклу. Тому наявність “депо каротину” – запорука 
хорошого розвитку теляти й високої його життєздатності в перші місяці життя. 
Оскільки закінчення поповнення каротином переміщується на пізніший строк у 
разі тривалішої годівлі корів зеленими кормами, його ефект переноситься на 
момент отелення корови. Наслідком цього є тісний зв’язок між тривалістю 
годівлі корів зеленими кормами восени та якістю новонародженого молодняку.                                                

В разі використання наведених вище рекомендацій, оптимальне 
забезпечення тварин біологічно активними речовинами завдяки основним 
кормам є гарантованим. Саме за таких умов попередньої годівлі зростають якість 
та життєздатність народжених телят. Крім того, використання раціонів сінажного 
типу в пізньоосінній і ранньозимовий періоди унеможливлює порушення 
кислотно-лужної рівноваги в передшлунках і крові тварин. Раціон сінажного 
типу прісний, він максимально зберігає всмоктувальну поверхню рубця й 
запобігає розвитку фізіологічного ацидозу. В таких умовах тварина після 
отелення краще й швидше відновлюється після родових порушень, менше 
страждає від метритів і маститів, набряку вимені, скоріше нарощує рівень надою 
й швидше готується до нового репродуктивного циклу. Тому оптимізація годівлі 
восени забезпечує високу продуктивність тварин узимку та навесні. 
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 4,00 4,50 5,00 

Картопля стандарт 6,00 6.20 6,50 

Баклажан синій 10,00 10,50 11,00 

Буряк столовий 3,00 4,00 5,00 

Гарбуз 8,00 9.00 10,00 

Морква стандарт 4,50 5,80 7,00 

Капуста пекінська 12.00 13,00 14,00 

Капуста броколі 16,00 23,00 30,00 

Кабачок 6,00 7.00 8,00 

Кукурудза цукрова шт 4,00 4,00 4,00 

Огірок короткоплідний 9,00 9,50 10,00 

Перець Білозерка 16,00 16,00 16,00 

Помідор салатний рожевий 20,00 21,00 22,00 

Помідор сливка 8,00 8,50 9,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,00 4,50 5,00 

Салат 50,00 50,00 50,00 

Цибуля ріпчаста салатна біла 11.00 12,00 13,00 

Шпинат 30,00 30,00 30,00 

Абрикос 35,00 37,50 40,00 

Яблуко Чемпіон 10,00 11,00 12,00 

Виноград білий 25,00 40,00 55,00 

Ожина 75.00 75,00 75,00 

Кавун 6,50 6,80 7,00 

Диня 14,00 16,00 18,00 

Слива 10,00 12,50 15,00 

Яблуко Гала  8,00 10,00 12,00 

Полуниця 60,00 60,00 60,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 30.09.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 19 (136) 

Груша 15,00 27.50 40,00 

Яблуко Муцу 12,00 13,00 14,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 30.09.2020 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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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

Віка 12000 10250 

Висівки пшеничні 4400 4000 

Гірчиця 15000 12050 

Горох 6733 6550  6995 207 215  

Гречка 17750 

Жито 2 клас 5300 

Зелений горох 7750 

Коріандр 20000 19000 

Крупа гречана 1000 

Кукурудза 6068  5543  5733 4608  181 178 

Льон 12500 12000 

Люпин 6489 

Нут 12000 

Овес 5800 7000 

Просо 5575  5124 

Пшениця 2 клас 7310 6929 7225 6473 217 216 

Пшениця 3 клас 7338  6846 7000 5570 217 223 

Пшениця 4 клас 7255  6763 6950 6570 211 

Пшениця 6 клас 6091 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13750 13411 13700 420 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 12000 370 

Ріпак з ГМО 13100 12400 14000 

Розторопша 25000 

Соняшник 12375  12500 11525 410 

Соняшник високоолеїновий 16400 12600 

Соняшник кондитерський 12600 

Сорго біле 5100 5000 4011 

Сорго червоне 5100 4000 

Соя 13450  12474  13567  12140 399  393  

 


