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Амброзія полино-
листа та заходи 

боротьби із поши-
ренням

Фінансова підтримка для 
аграріїв з державного 

бюджету

Львівська Аграрна палата ознайомлює 
власників земельних паїв та агровироб-
ників області із актуальними питання-

ми земельного законодавства

Договори оренди 
землі від А до Я
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Представники Асамб-
леї Аграрних Палат 
України відвідали сіль-
ськогосподарську ви-
ставку в Польщі

7 липня делегація представни-
ків Асамблеї Аграрних Палат України 
(ААПУ), фермери, керівни-
ки кооперативів відвіда-
ли XXXIII Сільськогоспо-
дарську виставку годівлі 
тварин та техніки, яка що-
річно відбувається в Лю-
блінському воєводстві Рес-
публіки Польща. 

Делегацію представни-
ків з України представля-
ли Голова ААПУ Ігор Вуй-
цик, Президент Львівської 
Аграрної палати (ЛАП) 
Павло Музика, голова Тер-
нопільської Аграрної пала-
ти Володимир Десятнюк, 
заступник голови Терно-
пільської Аграрної палати 
Денис Ветров, голова Пол-
тавської Аграрної палати 
Олексій Середа, голова 
Київської Аграрної палати 
Оксана Устименко, голова 
Одеської Аграрної палати 
Галина Магдик, голова ФГ 
«Озеро» Тарас Лисик, ди-
ректор ТОВ «Реномa» Бог-
дан Клепач, голова СОК «Прикарпатська 
Органіка» Ігор Іванів, заступник голови 
СОК «Прикарпатська Органіка» Володи-
мир Шатський, заступник голови Комісії 
з питань міжнародної технічної допо-
моги та міжнародного співробітництва 
Громадської ради при Львівській об-
лдержадміністрації Дмитро Соломонко, 
член ГО «Лабораторія аграрного бізне-
су та інновацій» Ростислав Литвин, на-
уковці Львівського національного уні-

верситету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького, упо-
вноважені ЛАП Олег Бейзик і Тарас Мар-
тиняк, а також аграрії Львівської області. 

Перед початком відкриття виставки 
відбулося традиційне богослужіння за 
участю представників органів держав-
ної влади Люблінського воєводства, 
представники сенату Польщі.  

Із вітальним словом до учасників 
виставки і делегацій із України та Чехії 

звернувся директор Сільськогосподар-
ської дорадчої служби Люблінського во-
єводства В’єслав Оржедовський.

У своєму виступі В. Орджековський 
відзначив важливість збереження тра-
дицій щорічного проведення виставки 
для обміну технологічними знаннями із 
фермерами воєводства на базі дорадчої 
служби в с. Сітно, оскільки подібний за-
хід відбувається в 2019 році вже 33-ій 
раз.  

Делегацію із Львівщини гостинно 
супроводжували віце-президент Лю-
блінської Аграрної палати Густав Єдре-
єк, керівник відділу Люблінської аграр-
ної палати в м. Замость Пйотр Куранц, 
заступник директора дорадчої служби 
воєводства Вальдемар Банах. 

Актуальну інформацію членам 
ААПУ щодо співпраці із фермерами по-
відомив повітовий староста в Замості 
Станіслав Гжежко, директор Агенції 

АRIMR у воєводстві, представники Ін-
спекції із охорони рослин та дорадчої 
служби. Відзначимо, що представники 
дорадчої служби воєводства предста-
вили актуальну інформацію про сучас-
ні сорти ягідних культур, вирощуван-
ня яких є прибутковим бізнесом для 
фермерів воєводства. Жвавий інтерес 
викликали також тематичні навчальні 
семінари для бджолярів проведені у 
рамках виставки. 

В рамках виставки 
відбулося нагороджен-
ня фермерів-власників 
найбільш продуктив-
них і генетично цінних 
свійських тварин Лю-
блінського воєводства. 
Відзначені були також 
власники найбільш ге-
нетично цінних порід 
курей, індиків, голубів у 
воєводстві.

Представники АППУ 
налагодили корисні кон-
такти із представниками 
делегації Чехії і розпові-
ли про досвід розвитку 
агробізнесу в Україні. 

Учасники делегації 
АППУ також відвідали 
місто Замость та озна-
йомилися із діяльністю 
Сільськогосподарської 
палати Люблінського во-
єводства Польщі на при-
кладі її відділення у м. 
Замость.

Стан розвитку агро-
промислового комп-
лексу Львівщини  
в І півріччі 2019 року

Людмила Гончаренко, т.в.о. дирек-
тора Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської облдержадміністра-
ції

Агропромисловий сектор економіки 
Львівщина й надалі продовжує нарощу-
вати свій потенціал. З року в рік спосте-
рігається позитивна динаміка зростан-
ня виробництва сільськогосподарської 
продукції шляхом підвищення врожай-
ності зернових, олійних і технічних куль-
тур та додаткового залучення в сіль-
ськогосподарське виробництво земель, 
які не використовувались. Динамічно 
розвиваються садівництво і ягідництво 
та птахівництво, дещо відстає м’ясо-
молочне скотарство. Виробництвом 
сільськогосподарської продукції займа-
ються близько 1,4 тис. агроформувань, 
з яких 792 фермерських господарств та 
близько 280 тис. особистих селянських 
господарств. Третій рік продовжується 
нарощення обсягів виробництва вало-
вої сільськогосподарської продукції. 
Індекс валового виробництва сільсько-
господарської продукції (у постійних 
цінах 2010 р.) за січень-червень 2019 р. 
до аналогічного періоду попереднього 
року – 104,7%, в тому числі в сільсько-
господарських підприємствах – 120,7%, 
господарства населення – 97,0%. Частка 
сільськогосподарських підприємств з за-
гальних обсягах виробництва становить 
36,7%, що на 4,9% більше в порівнянні 
до аналогічного періоду минулого року. 
З державного бюджету на програми під-
тримки виділено 5,9 млрд.грн. На сьогод-
ні аграрії Львівщини залучили 42,8 млн.
грн., в тому числі: 

•дотація селянським господарствам 
за утримання молодняка ВРХ в сумі 24,1 
млн.грн. Серед областей України Львів-
щина займає друге місце по кількості 
поголів’я молодняка ВРХ на яке нарахо-
вано дотацію. 

•55-ти суб’єктів господарювання 
отримали дотацію в сумі 5,4 млн.грн. за 
утримання 6,0 тис.голів корів; 

•надано право на фінансову підтрим-
ку шляхом здешевлення кредитів 14-ти 
підприємствам в сумі 3,1 млн.грн. з них 
профінансовано 1,4 млн.грн, що дозво-
лить здешевити понад 75,0 млн.грн кре-
дитних коштів; 

Продовження статті на ст 6.
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Продовження статті на ст 3.

Комісія Громадської 
ради обговорила акту-
альні питання розви-
тку бджільництва та 
рибальства на  
Львівщині

15 липня відбулося чергове засідан-
ня Комісії з питань сільського розвитку і 
агропромислової політики Громадської 
ради при Львівській ОДА. Участь у за-
сіданні прийняли представники Аграр-
них палат Ігор Вуйцик та Павло Музика. 

Із вступним словом до учасників за-
сідання звернувся голова комісії Григо-
рій Седіло, який окреслив актуальність 
питання ефективної підтримки пасічни-
ків на регіональному рівні. 

Відповіді на актуальні питання 
членів комісії надали т.в.о. директо-
ра департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Людмила  
Гончаренко та начальник управління 
департаменту Ігор Вус. 

Комісія підтримала також ряд звер-
нень представників громадськості об-
ласті стосовно проблемних питань ді-
яльності Держрибохорони в області. 
Комісія здійснюватиме діяльність із еко-
логічних питань стосовно координації 
боротьби екологів та аграріїв із поши-
ренням Борщівника Сосновського. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині відбулися 
урочистості із нагоди 
Дня рибалки

14 липня на Львівщині відбулися 
урочистості із нагоди відзначення Дня 
рибалки на базі підприємства ТзОВ 
«Карпатський водограй» Пустомитів-
ського району. 

В межах відзначення, т.в.о. директо-
ра департаменту Людмила Гончаренко 
привітала керівників рибогосподарств 
та вручила їм відзнаки за сумлінну ба-
гаторічну працю, високий професіона-
лізм у галузі рибництва. 

«Серед усіх галузей сільського гос-
подарства, рибна галузь є унікальною 
та недостатньо розвинутою, відтак, ми 
маємо значні перспективи для подаль-
шого її розвитку, що в свою чергу до-
зволить заповнити ринок якісною риб-

ною продукцією», – зазначила Людмила  
Гончаренко.  

Із нагоди відзначення Дня рибалки в 
цьому році на Львівщині відзначено: 

«Почесною Грамотою Львівської об-
ласної ради» – генерального директо-
ра ТзОВ «Карпатський водограй» Олега  
Габуду; 

«Почесною Грамотою Голови Львів-
ської обласної державної адміністра-
ції» – заступника директора Дослідної 
станції Інституту рибного господарства 
НААН Юрія Забитівського; 

Голову ФГ «Добротвірський рибза-
вод» Романа Депу, голову ФГ «Форель-
ка» Тетяну Бей та голову ФГ «Озеро» 
Тараса Лисика було відзначено цьогоріч 
із нагоди свята «Почесною Грамотою 
Департаменту агропромислового роз-
витку Львівської облдержадміністрації». 

Також під час зустрічі учасники роз-
глянули проблемні питання розвитку 
рибництва, поділились досвідом та об-
говорили пропозиції щодо внесення 
змін до обласної програми підтримки 
галузі рибництва та розвитку галузі в 
цілому.

Автор: Дмитро Соломонко 
(Львівська Aграрна палата)

Аграрні палати  
Київської та Одеської 
областей увійшли до 
складу Асамблеї Аграр-
них Палат України

7 липня в рамках ХХХШ Сільсько-
господарської виставки годівлі тварин 
та техніки в Ситно, Республіка Польща 
відбулося розширене виїзне засідання 
Асамблеї Аграрних Палат України на 
якому представники обласних аграр-
них палат обговорили актуальні питан-
ня розвитку галузей сільського госпо-
дарства України та питання земельних 
відносин.  

Голова Асамблеї Аграрних Палат 
України Ігор Вуйцик проінформував 
присутніх про основні економічні про-
цеси в галузях аграрного сектору і 
окреслив пріоритети діяльності Асамб-
леї в другому півріччі 2019 року. 

В рамках засідання прийнято рі-
шення про вступ до складу Асамблеї 
- Аграрних палат Київської та Одеської 
областей, голови яких також були при-
сутні на зазначеному засіданні. 

Президент Львівської Аграрної па-
лати Павло Музика проінформував 
присутніх про реалізацію проекту щодо 
підвищення правової свідомості грома-
дян Львівщини, що дозволило багатьом 
людям із різних районів області озна-
йомитися із актуальними питаннями 
земельного законодавства України. 
Члени Асамблеї Аграрних Палат Укра-
їни готові підтримали позитивний до-
свід Львівщини із реалізацією подібних 
ініціатив у своїх областях.

Також виступаючий підняв питан-
ня про  основні принципи та засади 
на яких повинна будуватись діяльність 
Асамблеї Аграрних Палат України: 

1. Це повинен бути системний 
контроль за процесом реалізації аграр-
ної політики у державі через постійну 
присутність в місцевих та на загаль-
нодержавному рівні  представників 
аграрних палат (участь у публічних 
заходах,семінарах, круглих столах, ро-

бочих групах, урядових органів та гро-
мадських організацій з питань захисту 
прав землевласників (пайовиків) та від-
стоювання їх інтересів.

2. Надання практичної допомоги се-
лянам (власникам земельних паїв) по-
винні бути спрямовані на підвищення 
обізнаності сільських територіальних 
громад з земельною реформою. З при-
йняттям Закону України №2498-VIII від 
10.08.2018 року «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах 
земель сільськогосподарського при-
значення, запобігання рейдерству 
та стимулювання зрошення в Украї-
ні» встановлюються граничні терміни 
оформлення права власності не ви-
требуваної земельної частки (паю)  на 
землю до 1 січня 2025 року. Прагнення 
допомогти селянам вчасно отримати 
фахові консультації та поради з питань 
правової допомоги оформлення та  
державної реєстрації права власнос-
ті та інших речових прав на нерухоме 
майно наддасть їм змогу самостійно 
та більш ефективно розпоряджатись 
своєю землею, щоб отримувати з цього 
справедливий прибуток  створивши сі-
мейне фермерське господарство(таких 
в Україні має функціонувати щонаймен-
ше 2,5 млн., як у Республіці Польща).

3. Створення при кожній обласній 
аграрній палаті сільськогосподар-
ської дорадчої служби, яка б надава-
ла професійні (соціально – необхід-
ні)  послуги з правових,фінансово 
економічних,екологічних та освітніх 
питань.

4. Поновити та подати на розгляд до 
Верховної Ради України розроблений 
Проект Закону України “Про сільсько-
господарські (аграрні палати) в Україні”, 

як інституцію громадянського суспіль-
ства в базовій галузі України - сільсько-
му господарстві. Досвід всіх країн ЄС з 
врахуванням зміни ситуації та реформи 
децентралізації в Україні. 

5. Спільно з Мінагрополітики ор-
ганізувати і провести зустріч з новим 
Послом ЄС в Україні щодо вирішення 
питань інтеграції національної аграрної 
політики до Спільної Аграрної Політи-
ки  країн ЄС. Наприклад це може бути 
проект технічної допомоги в розбудові  
інституцій громадянського суспільства 
аграрних палат  в галузі сільського гос-
подарства в ході аграрної та земельної 
реформ в Україні, європейський досвід 
країн членів ЄС, особливо Вишеград-
ської групи.

Стратегію діяльності Асамблеї 
Аграрних Палат України планується 
прийняти на наступному засіданні 12 
листопада 2019 року під час проведен-
ня Міжнародної агропромислової ви-
ставки “ЄвроАгро 2019” у Львові.

Автор: Павло Музика 
(Львівська Аграрна палата) 

Юні пасічники успішно 
представили Україну
на міжнародному кон-
курсу в Словаччині

Наталія Сенчук, голова Спілки па-
січників Полтавської області

Протягом десяти років успішно про-
ходить зустріч молодих бджолярів Між-
народного конкурсу ІMYB «Юний па-
січник» і кожного року в різних країнах 
світу. Конкурс став відомим на стільки, 
що з кожним роком кількість учасників 
збільшується. 

Спочатку конкурс відбувався лише 
в окремих країнах – Чеській Республіці, 
Австрії, Німеччині, Польщі, а потім зу-
стрічі молодих бджолярів розширили 
карту проведення і вже конкурс відбув-
ся у Великобританії та Франції. 

В липні 2019 році зустріч молодих 
бджолярів проходила в Словаччині, в 
столиці регіону Банська Бистриця, яка 
прийняла ІMYB вдруге. Конкурс відбув-
ся у середній професійній школі, яка є 
Центром професійної освіти та підго-
товки бджолярів. 

Мета заходу – підняти покоління мо-
лодих бджолярів, які можуть слідувати 
по стопах своїх батьків, дідів та прадідів, 
більш досвідчених колег і допомагати 
їм працювати на пасіках Молоді бджо-
лярі люблять цю благородну професію 
настільки, що зрозуміли – займатися 
нею вигідно і для себе і для всього сус-
пільства. щоб досягти всього, потрібно 

отримати необхідне знання і навички 
по розведенню бджіл, отримання про-
дукції та її збереження, розуміти життя 
бджіл, та турбуватися про їх здоров’я. 
Захід, під час змагань об’єднує молодих 
учасників з багатою культурною соці-
альною програмою, що дозволяє їм зу-
стрічатися з іншими молодими людьми, 
які поділяють однакові інтереси, продо-
вжують у добрих традиціях займатися 
благородною справою. Кожна команда 
складається з 3 молодих людей віком 
від 12 до 17 років. Кожна команда су-
проводжується 1 або 2 дорослими осо-
бами на яких лягає відповідальність за 
членів команди протягом всього пере-
бування за кордоном та в дорозі. Ко-
манди представляють свої країни про-
тягом всього змагання. 

В цьому році прийняли участь у кон-
курсі ІMYB «Юний пасічник» 29 країн, в 
тому числі і команда з України, яка скла-
далася з двох дорослих керівників та 
трьох дітей. 

Діти були з різних міст України – 
Олександр Кузуб, родом з м. Марганець 
(Дніпропетровська область), учень 
Державного навчального закладу  
«Гадяцьке аграрне училище» (Полтав-
ська область), практику проходить у 
відомого матковода Гайдара В.А., а Ілля 
Горбач – учень 5 класу, Колківсько-
го ліцею І-ІІІ ступенів, що розміщений 
в смт. Колки, Манивецького району  
(Волинська область). ще один учасник 
української команди Еней Гукайло – 
учень 11 класу, комунального закладу  
«Нікопольська спеціалізована природ-
но-математична школа №26», м. Ніко-
поль (Дніпропетровськa область). 

Українська команда на ювілейному 
конкурсі в Словаччині виступила до-
стойно і зайняла п’яте місце, предста-
вивши високі результати рівня підго-
товки юних бджолярів нашої держави.

В цьому конкурсі українська коман-
да  приймає  участь вже вп’яте  почи-
наючи із 2014 року. Перший конкурс 
за участю юних українських пасічників 
відбувся в Польщі у місті Пшчела Воля 
(Люблінське воєводство), але щоріч-
но наші молоді бджолярі входять до 
переліку першої  десятки призерів. В 
минулому році у Франції юні бджоля-
рі із України зайняли перше командне 
місце. Слід зазначити, що завдання кон-
курсу щорічно  ускладнюються,  а дітям 
дається більше і теоретичних і практич-
них завдань, що вимагає високо рівня їх 
обізнаності. Проведення таких конкур-
сів сприяє налагодженню міжнародній 
співпраці між молодими бджолярами 
країн Європи. Діти постійно контакту-
ють, крім того всі три дні крім конкурсів 
відбуваються цікаві ознайомчі подоро-
жі та екскурсії, що дозволяє дітям також 
дотісніше культурно інтегруватися.

В країнах ЄС є також сильні школи 
підготовки юних пасічників, зокрема 
у Німеччині, Чехії, Франції,  Польщі та 
Словаччині. Відповідні програми під-
тримуються Спілками пасічників цих 
країн. Наведу лише приклад, що на кон-
курсі у Словаччині в 2019 році власні 
команди юних бджолярів приїхали під-
тримати президенти спілок пасічників 
Чехії, Словаччини та Польщі. 

Керівництво Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України 
також було повідомлено про участь 
представників з нашої держави у кон-
курсі, однак жодної підтримки у відря-
дженні української команди не надало. 
Певною проблемою є також щорічне 
зростання вимог організаторів цього 

європейського конкурсу до суми орга-
нізаційного внеску від кожної команди 
із країн-учасниць. Це навантаження 
також доводиться брати на себе част-
ково батькам юних бджолярів, а част-
ково спонсорам команди. Сподіває-
мось, що на прохання Спілки пасічників  
України, Міністерство аграрної політики 
та продовольства України нагородить 
почесними грамотами міністерства 
юних призерів цьогорічного конкурсу. 
Тому вважаємо, що Мінагрополітики 
може взяти під свою опіку питання по-
дальшої участі української команди в 
цьому конкурсі.    

В Полтавській області ми також 
працюємо для залучення молоді для 
заняття бджільництвом. Наприклад, в 
нашій області є молоді бджолярі, які 
також займаються зеленим туризмом і 
дозволяють дітям від восьми років ди-
витися апібудинки, вивчати, що таке 
вулик, розпізнавати матку і трутня в 
бдолосім’ях тощо. Частина цих зацікав-
лених дітей в Полтавській області  по-
тім стають студентами училища і про-
довжують навчання більш професійно. 
Саме вони можуть сформувати команду 
для участі української команди у щоріч-
них конкурсах ІMYB «Юний пасічник» у 
наступні роки.

P.S. 21 липня 2019 року голову Спілки 
пасічників Полтавської області Наталію  
Сенчук відзначеною Золотою нагородою 
Спілки пасічників Польщі за роботу із ді-
тьми і реалізацію спільних молодіжних 
освітніх програм між Україною та Поль-
щею у пасічництві.  

Особливості годівлі 
та деякі характерис-
тики окремих видів 
кормів для свиней

В. П. Пундик, провідний науковий 
співробітник лабораторії дрібного 
тваринництва, кандидат сільськогос-
подарських наук

Г. В. Тесак, науковий співробітник 
лабораторії дрібного тваринництва

Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН

Інтенсивність виробництва і собі-
вартість свинини на 60% залежить від 
рівня годівлі тварин. Відомо, що корм, 
використаний для годівлі, умовно по-
діляють на підтримуючий і продуктив-
ний. При підвищенні продуктивності 
тварин скорочується термін відгодівлі, 
а затрати підтримуючого корму знижу-
ються.

Для організації повноцінної годівлі 
та підвищення ефективності викорис-
тання кормів, необхідно раціонально 
поєднувати в раціонах для всіх вироб-
ничих груп свиней зернові і зернобо-
бові культури з зеленими кормами, від-
ходами переробної, м’ясної, молочної і 
рибної промисловості, використовува-
ти вітаміни і мінеральні добавки.

Зернові корми потрібно згодову-
вати тільки у вигляді комбікормів, або 
кормових сумішок, які необхідно збага-
чувати вітамінно-мінеральними премік-
сами, виготовленими на комбікормових 
заводах за спеціальними рецептами із 
врахуванням статево-вікових груп тва-
рин.

Годівля повноцінними комбікорма-
ми сприяє підвищенню продуктивнос-
ті свиней на 15-18% і зниженню витрат 
кормів на одиницю продукції на 10-15%.

Повноцінність комбікорму визнача-
ється в першу чергу кількістю і якістю 
протеїну, який містять його складники. 
щодо кількості, то потреба його в окре-
мих кормах задовільняється тільки на 
70-80%. Для нормального росту і розви-
тку свиней, залежно від віку, статі і фізіо-
логічного стану, в раціоні повинно бути 
не менше 14-20% протеїну, головним 
джерелом якого в комбікормах для сви-
ней є зерно бобових культур, макуха, 
шроти, корми тваринного походження.

На сучасному етапі проблема білко-
вого живлення полягає в тому, щоб за-
безпечити тварин не тільки потрібною 
кількістю протеїну, але і належним вміс-
том в ньому амінокислот. В результаті 
незбалансованості раціону за аміно-
кислотним складом біля 30% кормово-
го протеїну не використовується орга-
нізмом тварин.

Найбільш відчутно реагують твари-
ни зниженням продуктивності при не-
збалансованості раціону за лізином. У 
білку ячменю його не вистачає 20%, ві-
вса – 30, кукурудзи – 40, соняшниково-
му шроті – 30%. Найкращим постачаль-
ником цієї незамінної амінокислоти в 
раціонах свиней є корми тваринного 
походження та синтетичний лізин.

Особливо цінним кормом за вмістом 
протеїну і набором у ньому незаміни-
мих амінокислот є зерно сої, в якому 
міститься 30-40% протеїну, 20-26% рос-
линного жиру, понад 20% вуглеводів, 
вітаміни та мінеральні речовини. Вихо-
дячи з цього, використання в раціонах 
свиней зерна, або шротів із сої повністю 
забезпечить їх протеїном, а особливо 
лізином. Проте, соя одна з культур, що 
не набула широкого використання в на-
ших сівозмінах, тому її можна замінити 
горохом, або кормовими бобами.

У США основними компонентами 
комбікорму, який використовується для 
годівлі свиней є кукурудза – 70% і соя 
– 25%, премікси – 5%. Кукурудза є висо-
коцінним у енергетичному відношенні 
кормом, однак у 
зв’язку із низьким 
вмістом протеїну 
(9-10%) та лізину 
(2,7-2,9 г/кг) її необ-
хідно згодовувати 
свиням в поєднан-
ні з соєю або інши-
ми бобовими, що 
ефективно вико-
ристовують у своїй 
практиці фермери 
США.

В зерні бобових 
культур містяться 
антипоживні ре-
човини (інгібітори 
пепсину і трипсину), які сильно знижу-
ють перетравність протеїну, тому перед 
згодовуванням їх потрібно піддати спе-
ціальній обробці (прожарювання зерна 
бобових культур або екструдування ком-
бікорму), що набагато зменшує  їх дію.

Основним джерелом енергетичного 
живлення в кормах раціонів свиней є 

вуглеводи і жири. Легкорозчинні вугле-
води (цукри) і крохмаль становлять 60-
70% раціонів свиней, які є тваринами 
з однокамерним шлунком. Ці вуглево-
ди легко розщеплюються під впливом 
ферментів і шлунковокишкових соків. 
Однак, не всі вуглеводи мають високу 
енергетичну цінність і одним з них є 
клітковина. Вона належить до важко-
розчинних вуглеводів навіть у кислотах 
і лугах. Добре її гідролізують мікроорга-
нізми рубця жуйних тварин, які відсутні 
у шлунку свиней і там вона майже не 
розчиняється, а гідролізується тільки 
у невеликій кількості мікробами сліпої 
кишки.

Клітковина необхідна свиням для 
розвитку мікрофлори шлунково-киш-
кового тракту, а також як фізіологічний 
подразник травних залоз. Від її кіль-
кості в раціоні залежить перетравність 
кормів і засвоєння поживних речовин, 
проте високий вміст клітковини веде 
до різкого зниження перетравності 
кормів і засвоєння поживних речовин. 
Так, збільшення в раціонах свиней на 
відгодівлі клітковини в середньому з 7 
до 12% від сухої речовини, знижує се-
редньодобові прирости на 15-22%, під-
вищує затрати корму на 1 кг приросту 
живої маси на 7,5-14% а собівартість 1 
ц приросту на 11-21%. Тому кліткови-
ни в раціонах молодняка свиней пови-
нно бути 4-6%, а в дорослих – 6-10% від  
сухої речовини.

Використання поживних речовин 
раціону в значній мірі залежить від кіль-
кості в ньому жиру і жирних кислот. Так, 
при відсутності цілого ряду насичених 
жирних кислот, які погано утворюють-
ся в організмі свиней, знижується ін-
тенсивність росту тварин. Особливо це 
помітно при згодовуванні комбікормів 
без добавок тваринного походження з 
соковитими кормами, які містять у су-
хій речовині 1-1,5% жиру. Навпаки, при 
додаванні до комбікорму кукурудзяної 
дерті з вмістом жиру 4-5% або відходів 
м’ясної чи рибної промисловості, зна-
чно підвищуються середньодобові при-
рости свиней.

Для нормального протікання обмін-
них процесів в організмі свиней велике 
значення має набір макро- і мікроеле-
ментів в раціонах. Основними з макро-
елементів є кальцій і фосфор, їх вміст у 
золі тіла тварин становить близько 70%. 
Співвідношення кальцію до фосфору в 
раціонах для свиней є 2:1. Обов’язково 
у мінеральних добавках до комбікормів 

повинні бути присутні також калій, на-
трій і магній. Найкращими постачальни-
ками раціонів цими макроелементами 
є крейда, вапняки, а також синтетичні 
і природні фосфорнокислі солі натрію 
і кальцію. З мікроелементів найважли-
вішими для свиней є мідь, цинк, марга-
нець, кобальт і йод.
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Амброзія полинолиста 
та заходи боротьби із 
поширенням

Богдан Строгуш, заступник  
начальника управління, начальник 
відділу карантину рослин Головного 
управління Держпродспоживслужби у 
Львівській області

Серед завдань покладених на Управ-
ління фітосанітарної безпеки Головно-
го управління Держпродспоживслуж-
би у Львівській області, відповідно до  
Закону України “Про карантин рос-
лин” є здійснення державного нагляду 
(контролю) за дотриманням каран-
тинного режиму і проведенням захо-
дів по локалізації, та ліквідації вогнищ 
регульованого шкідливого організ-
му амброзії полинолистої – Ambrosia 
artemisifolia L. Амброзія полинолиста 
у Львівській області поширена в 17 
районах, 62 населених пунктах, 41 
господарстві на площі 197,0892 га в 
основному на узбіччях автомобіль-
них та залізничних доріг. Мігруючи 
з узбічь автомобільних доріг на краї 
полів, карантинні бур’яни витісняють 
місцеві види й культурні рослини та 
загрожують подальшим вторгненням 
на поля. На полях, що засмічуються 
амброзією, погіршується якість по-
льових робіт, особливо під час оранки 
і збирання урожаю. Внаслідок високої 
забур’яненості карантинним бур’яном 
та надмірного висушування ґрунту, 
урожай сільськогосподарських куль-
тур знищується повністю, урожай з 
таких полів навіть не збирають. За 
середньої забур’яненості урожай  
соняшнику знижується на 40 %,  
кукурудзи – 35 %. Амброзія полино-
листа Ambrosia artemisifolia L пізня 
яра однорічна однодомна трав’яниста 
рослина. За сприятливих умов амбро-
зія досягає 2-ох метрів висоти, щіль-
ність сходів може досягти до 5-7 тис.
шт, а фітомаса до 10 тон на гектар. 

Амброзія полинолиста наносить 
великої шкоди не лише cільському 
господарству, але і здоров’ю люди-
ни. Квітковий пилок амброзії шкідли-
вий для людини. В період цвітіння, з 
середини липня до настання осінніх 
заморозків, серед населення спосте-
рігається алергійне захворювання 
амброзійний поліноз. Пилок амброзії, 
потрапляючи у ніс, бронхи викликає 
сльозотечу, порушує зір, підвищує 
температуру тіла, проходить різке за-
палення слизових оболонок верхніх 
дихальних шляхів, що призводить до 

приступів бронхіальної астми. Хворо-
ба протікає у вигляді різко виражено-
го алергійного риніту, кон’юнктивіту, 
бронхіальної астми, мігрені, кропив-
ниці та супроводжується значним 
знесиленням організму. Лікування 
алергії, спричиненої пилком амброзії, 
тривале й важке.

Заходи боротьби: 
Внутрішньогосподарські заходи. 
1.Призначення у підприємствах, 

установах, ор-
ганізаціях усіх 
форм власності, 
діяльність яких 
пов’язана із виро-
щуванням, заго-
тівлею, вивезен-
ням, ввезенням, 
транспортуван-
ням, зберіганням, 
п е р е р о б к о ю , 
реалізацією та 
викорис танням 
об’єктів регу-
лювання від-
повідальних за 
своєчасне про-
ведення заходів з 
локалізації та лік-
відації регульо-
ваних шкідливих 

організмів із закріпленням за ними 
відповідної території та занесенням 
цих обов’язків до посадових інструк-
цій. 

2.Проведення навчання відпові-
дальних і безпосередніх виконавців 
робіт з локалізації та ліквідації амб-
розії полинолистої на території по-
ширення, із залученням спеціалістів 
Управління фітосанітарної безпеки, та 
фахівців науково-дослідних установ. 

3.Складання за результатами 
моніторингу відомостей або карт 
забур’янення кожного окремого поля, 
сівозміни або земельної ділянки для 
розробки на їх основі фітосанітарних 
заходів з локалізації та ліквідації регу-
льованих шкідливих організмів. 

Фітосанітарні заходи з локалізації 
та ліквідації регульованих шкідливих 
організмів в посівах сільськогоспо-
дарських культур. 

Система запобіжних заходів. 
1.Створення оптимальних умов 

для росту і розвитку культурних рос-
лин. 

2.Суворе дотримання фітосані-
тарних заходів, що застосовуються у 
карантинній зоні. На засмічених амб-
розією полях доцільно висівати на-
самперед культури суцільного посіву, 
що формують густу листостеблову 
масу (озимі:пшениця, жито, ячмінь), 
збільшуючи норму висіву на 10-15%. 
Небажано розміщувати на сильно за-
смічених амброзією полях кукурудзу, 
буряки, соняшник, овочеві культури, 
що дуже пригнічуються цим бур’яном. 

3. Категорична заборона: 
-висіву засміченого карантинними 

бур’янами насіння сільськогосподар-
ських культур; 

-використання ділянок у карантин-
них зонах для отримання садивного 
матеріалу культурних та природних 
рослин; 

-проводити міжгосподарський об-
мін засміченого садивного матеріалу; 

-використовувати для посіву на-
сіння з полів тих підприємств, де ви-
явлені вогнища карантинних бур’янів, 
а також із засмічених партій без про-
ведення додаткового очищення; 

-зберігати зерно, засмічене насін-
ням карантинних бур’янів, спільно з 
незасміченими партіями; 

-вивозити засмічену продукцію 
(сіно, солому, полову, зерно і зерно-
відходи) за межі вогнища карантинно-
го організму без карантинного серти-
фіката; 

-використовувати на корм твари-
нам зерновідходи, які містять насіння 
карантинних бур’янів, без запарюван-
ня або розмелювання до часток роз-
міром не більше 1 мм;

-використовувати мішкотару, тран-
спортні засоби, інвентар, склади з-під 
засміченого зерна без механічної об-
робки; 

-залишати на узбіччях доріг, на 
оброблюваних землях, навколо посі-
вів, багаторічних насаджень та інших 
місць вогнища карантинних бур’янів; 

-пропускати воду каналами, засмі-
ченими карантинними бур’янами, без 
використання необхідних спеціаль-
них відстійників для відловлювання 
насіння бур’янів; 

-використовувати грунт з-під ка-
рантинних ділянок для набивання 
парників; 

- вивозити на поля неперепрілі 
органічні добрива, одержані при ви-
користанні кормів та підстилки, за-
смічених карантинними бур’янами. 
Зберігання підстилкового гною має 
супроводжуватися його обробкою 
гербіцидними засобами; 

4. Очищення насіння сільськогос-
подарських культур, засміченого амб-
розією полинолистою відразу після 
його збирання. Насіння амброзії за 
його підвищеною парусністю та незна-
чною масою (вага 1000 сім’янок 1,5-
2,0 г), і розмірами (довжина 1,5-2,25 
мм, ширина 5-1,5 мм) відокремлюють 
від більшості культур достатньо лег-
ко потоком повітря на вітрорешітних 
зерноочисних машинах: за товщиною 
‒ на решетах в видовженими отвора-
ми, за шириною ‒ на решетах з окру-
глими або квадратними отворами і 
довжиною ‒  на трієрах, а за питомою 
масою ‒  з допомогою сортувальних 
машин. Істотно знижує надходження 
на поля насіння бур’янів однофазний 
(прямий) спосіб збирання зернових 
культур. Комбайни при цьому слід 
герметизувати уловлювачами насіння 
бур’янів. 

Агротехнічні заходи. 
1. Дотримання чергування культур 

у сівозмінах: -повернення культур на 
попереднє у сівозміні місце не рані-
ше ніж передбачено ротацією, осо-
бливо тих, які найбільш схильні до 
забур’яненості амброзією полинолис-
тою-кукурудзи, та соняшнику; -прове-
дення сівби ранніх ярих зернових яко-
гома раніше для отримання дружніх 
сходів, які будуть значно випереджати 
у розвитку амброзію і краще її пригні-
чувати; -проведення сівби кукурудзи 
в кінці оптимальних строків для більш 
ефективного використання перед-
посівного періоду шляхом знищення 
карантинного бур’яну прийомами об-
робітку грунту.

 Попередники, які дозволяють 
ефективно зменшувати рівень при-
сутності або біологічно пригнічувати 
амброзію:

 -чистий пар; 
- зайнятий пар-вико-вівсяна суміш-

ка після внесення органічних добрив-
повністю пригнічує амброзію полино-
листу, не дозволяючи розцвітати та 

утворювати до збирання життєздатне 
насіння; 

- озима пшениця, розміщена по 
чистому пару або зайнятому, з внесен-
ням оптимальних норм добрив.

На засмічених амброзією полино-
листою полях не можна розміщувати 
культури, що достигають одночасно з 
нею (насінники цукрових буряків, ко-
нопель, люцерни, суданської трави), 
оскільки насіння цих культур важко 
відокремлюється від насіння амброзії. 

2.Основний і передпосівний обро-
біток грунту. 

Система основного обробітку 
грунту для знищення карантинного 
бур’яну в посівах сільськогосподар-
ських культур включає: 

Оранку, диференційовану по гли-
бині в залежності від культур. Без-
відвальне розпушення і особливо, 
поверхневий обробіток викликають 
зростання рівня забур’яненості. Після 
стерньових попередників необхідним 
є проведення лущення в післязби-
ральний період. Лущення необхідно 
проводити на глибину не менше 8-10 
см у двох напрямках. Подальший об-
робіток грунту повинен вестись по 
типу поліпшеного зябу. Повторний об-
робіток проводять після масової по-
яви нових рослин бур’янів. Повторне 
розпушення грунту може бути замі-
нено внесенням гербіцидів. Система 
підготовки грунту під посів озимих 
культур має бути спрямована в першу 
чергу на збереження вологи в достат-
ній кількості для отримання дружніх 
сходів озимини. 

3. Система післяпосівного обробіт-
ку грунту включає: 

-в посівах озимої пшениці і ярих 
культур проведення їх весняного бо-
ронування впоперек у фазі повного 
кущення; 

-в посівах цукрових буряків, зни-
щення бур’янів проводять борону-
ванням посіву легкими боронами, 
букетуванням та виконанням міжряд-
них розпушень та застосування проти 
бур’янів високоефективних гербіци-
дів; 

-коткування грунту після сівби сої 
кільчасто-шпоровими котками та про-
ведення до сходового і після сходово-
го боронування легкими і середніми 
боронами упоперек рядків; 

-в посівах кукурудзи перше до схо-
дове боронування проводять прово-
дять через 3-5 днів після сівби; 

В подальшому карантинні бур’яни 
в посівах сільськогосподарських куль-
тур контролюють шляхом проведення 
міжрядних культивацій. 

4. Система застосування гербіци-
дів, яка передбачає внесення ґрун-
тових гербіцидів у грунт під перед-
посівний обробіток, а також обробку 
рослин в період вегетації гербіцидами 
післясходової дії. 

Результат від застосування гербі-
цидів отримується за умов правиль-
ного визначення і врахування наступ-
них факторів: 

-відповідність фітотоксичному 
спектру дії препарату реальному, або 
прогнозованому видовому складу на-
явних бур’янів; 

-дотримання технології внесення 
препарату; 

-врахування грунтово-кліматич-
них умов та визначених фаз розвитку 
культури бурянів. 

Амброзія полинолиста найбільш 
чутлива до дії гербіцидів у фазі 2-4 

листків. При обприскуванні у фазу 
бутонізації амброзії дози гербіцидів 
встановлюють по верхній межі реко-
мендованого.

Фітосанітарні заходи з локалізації 
та ліквідації регульованих шкідливих 
організмів на необроблюваних зем-
лях, та землях несільськогосподар-
ського призначення. 

На необроблюваних землях сіль-
ськогосподарського призначення 
проводять комплекс хімічних, меха-
нічних, агротехнічних та фітоценотич-
них заходів, або будь-яку їх комбіна-
цію. 

Землі в населених пунктах біля 
житлової забудови, громадських спо-
руд, стадіонів, спортивних та дитячих 
майданчиків і парків, біля господар-
ських і промислових будівель звіль-
няються від карантинних бур’янів ви-
ключно комплексним застосуванням 
заходів механічного знищення, меха-
нічного обробітку грунту та методом 
фітоценотичного контролю. 

Фітоценотичний контроль можли-
вий у кількох варіантах: 

- створення штучних фітоценозів 
із багаторічних трав або суцільного 
травостою із однорічників, здатних 
пригнічувати вогнища карантинних 
бур’янів; 

- скошування амброзії полинолис-
тої перед цвітінням; 

Амброзія полинолиста поки що не 
поширена повсюдно у Львівській об-
ласті, а в основному на узбіччях авто-
мобільних доріг, залізничних доріг та 
залізничних станціях. Звідси каран-
тинні бур’яни мігрують на закрайки 
полів, витісняючи місцеві види й куль-
турні рослини та загрожуючи подаль-
шим вторгненням на поля. Фітоцено-
тичний контроль дає змогу практично 
обмежити поширення, пригнічуючи 
карантинні бур’яни в перший же рік 
вегетації. Він дешевий, оперативний, 
а тому дуже цінний в захисті полів від 
злісних карантинних бур’янів. 

На землях, де обмежені або від-
сутні можливості застосування ви-
щезазначених заходів по вегетуючих 
карантинних бур’янах проводять об-
прискування штанговими або ранце-
вими обприскувачами гербіцидами 
відповідно до Переліку пестицидів і 
агрохімікатів дозволених до викорис-
тання в Україні. 

Фітосанітарні заходи з локалізації 
та ліквідації регульованих шкідливих 
організмів при огляді партій об’єктів 
регулювання, та проведенні обсте-
жень. 

1. Ввезення об’єктів регулювання 
з карантинних зон інших областей 
України проводиться лише при наяв-
ності карантинних сертифікатів. 

2. Дотримання вимог, передбаче-
них у карантинному сертифікаті. 

3. Фітосанітарний контроль за вве-
зенням насіневого матеріалу з-за кор-
дону, та з карантинних зон інших об-
ластей України (огляд, фітосанітарна 
експертиза.) 

4.У випадку виявлення регульо-
ваних шкідливих організмі вжиття 
карантинних заходів, зокрема: повер-
нення, очистка, знищення. 

5. Обстеження в період вегетації. 
У разі виявлення карантинних буря-
нів – запровадження карантинного 
режиму, з метою проведення заходів 
з локалізації та ліквідації карантинних 
бур’янів. 

Щодо ввезення насіння 
та  садивного мате-
ріалу на   митну тери-
торію України

Богдан Строгуш, заступник  
начальника управління, начальник відді-
лу карантину рослин Головного управ-
ління Держпродспоживслужби у Львів-
ській області

З метою виконання статті 10 Закону 
України «Про карантин рослин», статті 
20 Закону України «Про насіння і садив-
ний матеріал», статті 29 Закону України 
«Про охорону прав на сорти рослин», 
Закону України від 06 вересня 2018 р. 
№ 2530-VIII «Про внесення змін до Мит-
ного кодексу України та деяких інших 
законів України щодо запровадження 
механізму «єдиного вікна» та оптиміза-
ції здійснення контрольних процедур 
при переміщенні товарів через митний 
кордон України» та у зв’язку з набуттям 
чинності постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.10.2018 р. № 960 «Деякі 
питання проведення заходів офіційно-
го контролю товарів, що ввозяться на 
митну територію України (у тому числі 
з метою транзиту)» Держпродспожив-
служба інформує:

1. У разі ввезення на територію 
України насіння і садивного матеріалу 
за умови належності його до сорту, за-
несеного до Державного реєстру сор-
тів рослин, придатних для поширення 
в Україні, вантаж супроводжується на-
ступними документами:

- сертифікатом країни-експортера 
(приклад наведено у додатку 1), що 
засвідчує якість насіння та/або садив-
ного матеріалу. Перелік європейських 
агентств із сертифікації насіння, які ви-
дають сертифікати країни – експортера 
знаходиться на офіційному сайті Євро-
пейської асоціації агентств із сертифі-
кації насіння на інтернет-ресурсі: www.
escaa.org

- або сертифікатом ISTA та сертифі-
катом ОЕСР (приклади наведені у до-
датках 2, 3) у випадку, якщо культура 
відноситься до схем сортової серти-
фікації до яких приєдналась Україна 
(відповідно до Рішення Секретаріату 
ОЕСР), а саме – насіння цукрових та 
кормових буряків, насіння хрестоцві-
тих та інших олійних і прядивних видів, 
насіння кукурудзи та сорго, насіння 
зернових культур.

Перелік сортів рослин ОЕСР зна-
ходиться на офіційному сайті Органі-
зації економічного співробітництва 
та розвитку: www.oecd.org (topics -  
Agriculture and fisheries - Standards for 
seeds, tractors, forest, fruit and vegetables 
- Seeds - List of Varieties eligible for seed 
certification - List of Varieties eligible 
for seed certification - PDF version and 
electronic database - The current list can 
be found on the electronic database of 
the List of Varieties).

 Сертифікат країни – експортера, 
сертифікат ISTA та сертифікат ОЕСР  ви-
даються на окремі партії насіння і са-
дивного матеріалу без терміну дії.

2. якщо сорти рослин не занесені 
до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, та 
до Переліку сортів рослин Організації 
економічного співробітництва та роз-
витку (ОЕСР), таке насіння ввозиться 
на підставі підтвердження Держпрод-

споживслужби на ввезення в Україну 
та вивезення з України зразків насіння 
і садивного матеріалу, не внесеного до 
Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, 
та/або до Переліку сортів рослин Ор-
ганізації економічного співробітництва 
та розвитку, (далі – підтвердження), за 
формою згідно з додатком 1 Поряд-
ку видачі або відмови у видачі, пере-
оформлення, видачі дублікатів, ану-
лювання підтвердження на ввезення в 
Україну та вивезення з України зразків 
насіння і садивного матеріалу, не вне-
сеного до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в 
Україні, та/або до Переліку сортів рос-
лин Організації економічного співро-
бітництва та розвитку, для селекцій-
них, дослідних робіт і експонування, 
який затверджений постановою Кабі-
нету Міністрів України від 05.10.2016 р. 
№ 691.

Державний реєстр сортів рослин 
України знаходиться на офіційному 
сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України .

Підтвердження діє з дня його видачі 
до дня фактичного ввезення в Україну 
погодженого обсягу насіння або са-
дивного матеріалу, але не більше одно-
го року. якщо термін дії підтвердження 
закінчився – насіння не може бути вве-
зене в Україну.

3. З метою внесення сорту до Дер-
жавного реєстру сортів рослин, при-
датних для поширення в Україні, на-
сіння та садивний матеріал ввозиться 
на підставі підтвердження Компетент-
ного органу (Мінагрополітики) (по-
відомлення про прийняття заявки до 
розгляду та ввезення дослідних зраз-
ків сортів для цілей експертизи за-
явки), за формою згідно з додатком 1 
Інструкції щодо забезпечення дослід-
ними зразками експертизи заявки на 
сорт рослин, яка затверджена наказом 
Міністерства аграрної політики та про-
довольства України від 26.10.2017 р. 
№ 576 «Про затвердження Інструкції 
щодо забезпечення дослідними зраз-
ками експертизи заявки на сорт рос-
лин».

4. В разі, якщо сорт не занесений 
до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, 
але занесений до Переліку сортів рос-
лин ОЕСР, тих сільськогосподарських 
рослин, до схем сортової сертифіка-
ції яких приєдналася Україна, насін-
ня ввозиться на підставі погодження 
Держпродспоживслужби за формою 
згідно з додатком 2 Порядку ввезення 
на територію України та вивезення за 
її межі насіння і садивного матеріалу 
сорту, не внесеного до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, але внесеного 
до Переліку сортів рослин Організації 
економічного співробітництва та роз-
витку, тих сільськогосподарських рос-
лин, до схем сортової сертифікації яких 
приєдналася Україна, який затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.10.2016 р. № 762.

Порядок проведення перевірки 
сертифікатів та підтверджень у разі 
ввезення та/ або вивезення насіння і 
садивного матеріалу, зразків насіння і 
садивного матеріалу, дослідних зраз-
ків сортів державним фітосанітарним 
інспектором під час здійснення фіто-
санітарного контролю затверджено 
Постановою Кабінету міністрів України 
від 08.05.2019 р. № 383.

25 червня у Львові від-
крили перший в Україні 
регіональний офіс
Національного центру 
розвитку агрофінансу-
вання

25 червня у м. Львові відбулося 
урочисте відкриття першого регі-
онального відділення Громадської 
спілки «Національний Центр Розвитку 
Агрофінансування», яка була створе-
на за ініціативи фермерських госпо-
дарств та фінансових установ. 

Учасників заходу привітали гене-
ральний директор спілки Людмила 
Тимошенко, керівник групи, «Проект 
технічної допомоги в підтримці аг-
ропродовольчого кредитування ЄІБ 
в Україні» Дон Ван Атта, спеціаліст з 
розвитку аграрних ринків Проекту 
USAID «Підтримка аграрного і сіль-
ського розвитку» Олександр Осовець, 
директор регіонального відділення 
Роман Розмус, заступник директора 
департаменту АПК Львівської ОДА 
Павло Дигдало, Президент НАСДСУ 
Іван Паньків, керівник Львівського 
відділення АФЗУ ярослав Кардаш, 
генеральний директор кредитної 
спілки «Анісія» Володимир Сидоров-
ський, представники банків, керівни-
ки фермерських господарств та сіль-
ськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів.  

як зазначила генеральний ди-
ректор спілки Людмила Тимошенко, 
основною метою ГС «Національний 
Центр Розвитку Агрофінансування» є 
покращення доступу до фінансуван-
ня малих та середніх агровиробників 
шляхом забезпечення їх інформацією 
щодо напрямів державної фінансової 
підтримки, фінансових продуктів від 
банків, кредитних спілок, постачаль-
ників матеріальних ресурсів, техніки 
та обладнання, покупців сільськогос-
подарської продукціі, грантів та інвес-
тицій. Консультанти Центру надава-
тимуть допомогу в підготовці пакету 
документів, подачі онлайн заявок на 
отримання субсидій, компенсацій, 
банківського та іншого фінансування, 
а також в моніторингу статусу їх ви-
конання через електронний Кабінет 
Аграрія. 

Для ефективного розвитку агрови-
робників та підвищення їх прозорості 
в приміщенні ГС «Національний Центр 
Розвитку Агрофінансування» на по-
стійній основі будуть проводиться 
навчання по онлайн програмах Agrі: 
Бухгалтерський облік для агровироб-
ників, Agrі:Бізнес план, Agri: Управлін-
ня фермерським господарством та 
партнерські заходи з питань підви-
щення фінансової грамотності та по-
кращення доступу до фінансування. 
До кінця року регіональні відділення 
громадської спілки «Національний 
Центр Розвитку Агрофінансування», 
будуть відкриті у всіх обласних цен-
трах України. 

P.S. Львівська Аграрна палата ра-
зом з Асамблеєю Аграрних палат 
України має намір підписати мемо-
рандум про співпрацю з ГС «Націо-
нальний Центр Розвитку Агрофінан-
сування».

Автор: Ігор Вуйцик 
(Львівська Аграрна палата)

Продовження статі на ст 5.
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•надано право на отримання кредитів 
20 фермерським господарствам в сумі 6,8 
млн.грн; 

•33 суб’єктам господарювання відшко-
довано вартість 49 одиниць сільськогос-
подарської техніки вітчизняного вироб-
ництва на суму 3,4 млн.грн. На підтримку 
аграріїв у 2019 році з обласного бюджету 
виділено 20,6 млн.грн., які спрямовано на 
реалізацію заходів Комплексної програ-
ми підтримки та розвитку агропромисло-
вого виробництва у Львівській області на 
2016-2020 роки. 

За І півріччя 2019 року заходи програ-
ми виконано на суму 8,9 млн.грн., з них 
профінансовано – 6,5 млн.грн. Здешевле-
но виробникам 25,4 млн.грн. кредитних 
коштів, залучених в банківських устано-
вах та кредитних спілках. Вперше розпо-
чато відшкодування відсотків за догово-
рами лізингу. Надано пільгові кредити на 
реалізацію  21 бізнес-проекту з розвитку 
чи започаткування малого аграрного 
бізнесу. Кошти інвестовано в облашту-
вання та модернізацію виробничих по-
тужностей 10 господарств, придбання 10 
одиниць сільськогосподарської техніки 
та обладнання, племінних тварин та по-
садкового матеріалу. В рамках реалізації 
цих проектів планується створити понад 
40 робочих місць. 

У Львівській області здійснюють ді-
яльність 40 сільськогосподарських коо-
перативів, в тому числі 3 новостворених 
у 2019 році СОК «Прикарпатська органік» 
(плодово-овочевий) м. Львів, СОК «Фай-
ні сусіди» (молочарський) Старосамбір-
ський району, СОК «Борусівський» (пло-
дово-ягідний) Жидачівського району. 

Розпочато реалізацію проекту «Роз-
виток сільського підприємництва та інф-
раструктури агротуристичного кластера 
«ГорбоГори». Реалізація Проекту плану-
ється протягом двох років. Загальна вар-
тість проекту – 27,7 млн.грн., в т.ч. 24,9 
млн. грн. за рахунок коштів ЄС, та 2,6 млн. 
грн. – співфінансування.

В результаті реалізації проекту будуть 
прокладені та промарковані територією 
сільських рад велосипедні, кінні та пішо-
хідні маршрути активного туризму, лиж-
на траса; функціонуватиме туристичний 
інформаційний центр агротуристичного 
кластера «ГорбоГори», функціонуючі май-
стер-школа, агросадиба, туристичні кем-
пінги, що дозволить підтримати та стиму-
лювати розвиток альтернативних форм 
сільського підприємництва. 

На сьогодні створено сайт агротурис-
тичного кластеру «ГорбоГори», відібрано 
3 земельні ділянки для будівництва інф-
раструктурних об’єктів; в процесі завер-
шення створення спільного комуналь-
ного підприємства Солонківської ОТГ та 
Семенівської сільської ради. 

Другий проект, який реалізується в об-
ласті – це проект «Нові точки зростання 

для сталого розвитку гірських територій 
Львівської». Проект передбачає розвиток 
сільської кооперації виробників гірських 
територій, створення молочних та ягід-
них кооперативів, забійного цеху, роз-
роблення та запущення промо-кампанії 
з брендування продукції цих виробників. 

Продовжує роботу Консультаційно-
дорадчий центр, до роботи якого залу-
чено 55 кваліфікованих фахівців, дорад-
ників та експертів-дорадників, які надали 
протягом січня-червня 2019 року кон-
сультації 250 особам. 

Уже вдруге на Львівщині було орга-
нізовано підготовку 29 дорадників та                           
42 експертів-дорадників. Підвищення 
кваліфікації пройшли 4 особи, в тому чис-
лі із сусідніх областей. 

В області реалізується ІІ фаза проек-
ту «Розвиток молочного бізнесу в Украї-
ні» за підтримки уряду Канади. В рамках 
проекту відкрито лабораторію молока, 
44 сімейних молочних ферм, кооператив-
не об’єднання «Рівноправність». На 2019 
роки заплановано будівництво коопера-
тивного заводу з переробки молока по-
тужністю 25 тонн/добу. Сума інвестицій 
– 1,3 млн. кан. дол. 

В цьому році завершується Проект 
міжнародної фінансової корпорації (IFC) 
«Впровадження аграрних розписок в 
Україні», який розпочато у 2018 році з 
метою покращення доступ до фінансу-
вання малих та середніх агровиробників. 
З початку року 13 господарств додатково 
залучили понад 263,0 млн.грн. товарно-
фінансових ресурсів під реалізацію май-
бутнього врожаю, або виробленої про-
дукції використовуючи аграрні розписки. 

Львівщина стала пілотною областю в 
реалізації Проекту Світового Банку «Під-
тримка прозорого управління земельни-
ми ресурсами в Україні». Метою проекту 
є створення передумов для прозорого 
функціонування ринку сільськогоспо-
дарських земель та підвищенні ефектив-
ності використання земельних ресурсів 

пілотного регіону – 
Давидівської ОТГ. На 
сьогодні розроблено 
карту класифікації 
Львівської області, 
розпочато супутнико-
вий моніторинг сіль-
ськогосподарських 
земель та проведено 
навчання представ-
ників органів влади та 
місцевого самовряду-
вання з користування 
картами космічного 
зондування земель.

Уже протягом 2019 
року в області прове-
дено ряд заходів агар-

ного спрямування: ХІІ спеціалізована ви-
ставка «АгроТехніка-2019», Міжнародний 
форум АГРОПОРТ Захід (AGROPORT West), 
ІІ Молочний форум та ряд інших заходів. 
Загалом з початку року відбулося  понад 
60 аграрних подій на яких проведено 
низку семінарів, круглих столів, конфе-
ренцій тощо. 

З кожним роком зменшується площа 
необробленої ріллі. Під урожай 2019 року 
засіяно 693,5 тис. га, в тому числі зернові 
культури на площі 316,5 тис.га, ріпак – 
65,7 тис.га, цукровий буряк – 11,1 тис.га, 
картопля – 94,2 тис.га, овочі – 36,5 тис.
га. Сільгосптоваровиробники додатково 
залучили у сільськогосподарське вироб-
ництво 18,5 тис.га ріллі. Це дозволило 
збільшити рівень використання ріллі під 
посівами сільськогосподарських культур 
з 85% до 87%.

Львівщина перебуває у першій десят-
ці серед областей України за чисельністю 
поголів’я сільськогосподарських тварин, 
крім овець та кіз. Станом на 01.07.2019 
року в усіх категоріях господарств утри-
мується 232,5 тисяч голів великої рогатої 
худоби. За їх кількістю Львівщина посту-
пається тільки Вінницькій, Полтавській 
та Хмельницькій областям. За кількістю 
корів Львівська область на пятому місці 
(103,4 тис.гол.), свиней – на другому (472,8 
тис.гол.), птиці на п’ятому місці (13252,8 
тис. гол.), овець та кіз – на п’ятнадцятому 
(43,8 тис.гол). 

Проблемним залишається зменшення 
поголів’я ВРХ, основною причиною якої 
є те, що 92% поголів’я утримується у гос-
подарствах населення. Розпочався про-
цес трансформації ОСГ у сімейні молочні 
ферми за два останніх роки створено по-
над 140 сімейних ферм на базі особистих 
селянських господарств, які утримують 4 
і більше корів.

 Львівщина – один з небагатьох регіо-
нів України із надзвичайно привабливим 
інвестиційним кліматом. Цьому сприяє 
близькість до кордону з ЄС, віддаленість 
від зони військових конфліктів, наявні 
об’єкти інфраструктури, розмір ринку, 
відкритість місцевої влади. В сільське 
господарство залучено 31,7 млн.дол.США 
прямих іноземних інвестицій, що стано-
вить 3,4% від загальнообласного обсягу. 

За 6 місяців 2019 року підприємства-
ми Львівщини експортовано продукції 
сільського господарства та харчової про-
мисловості на суму 271,6 млн. дол. США, 
що перевищує імпортні поставки на 57,0 
млн. дол. США.

 Зростання експорту зумовлене збіль-
шенням порівняно з аналогічним пері-
одом минулого року поставок плодів та 
їстівних горіхів, яєць птиці та натураль-
ного меду майже в 3 рази, насіння і пло-
дів олійних культур в 1,6 раза. Сільсько-
господарські виробники експортують 
овочеві культури плоди та їстівні горіхи 
в основному до Польщі, Швейцарії, Ру-
мунії, Іспанії, Італії, Чехії, Франції, Німеч-
чини, Латвії, Молдови. Олію та відходи 
від олійного виробництва (макуха), яйця 
птиці, натуральний мед, до Литви, Латвія 
та Польщі.

У травні департамент агропромисло-
вого розвитку Львівської облдержадмі-
ністрації спільно з Львівською аграрною 
палатою, представниками Головного 
територіального управління юстиції у 
Львівській області та представниками 
уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини в Західному регіоні розпочав 
тематичний проект із проведення ци-
клу «круглих столів» в районах області 
на тему: «Роль громадський ініціатив в 
поширенні позитивного досвіду інфор-
маційно-правового забезпечення грома-
дян». 

На круглих столах, що охопили вже 
18 районів області (заплановано прове-
дення ще 2 круглих столів у Бродівсько-
му та Буському районах) обговорювали-
ся питання змін до чинного земельного 
законодавства, мотивування органів 
місцевого самоврядування та власни-
ків земельних часток паїв до здійснення 
функцій у сфері державної реєстрації, 
надання правової допомоги в оформ-
ленні правовстановлюючих документів 
на земельні ділянки та способи захисту 
майнових прав, оренди (суборенди) зем-
лі, консолідації зусиль у здійсненні захо-
дів парламентського та громадянського 
контролю за додержанням прав,  свобод 
громадян і власників землі та децентралі-
зації у сфері земельних відносин.

Фітосанітарний стан 
посівів пшениці озимої 
у Львівській області

Катерина Яцух, кандидат біоло-
гічних наук, провідний науковий співро-
бітник лабораторії захисту рослин, 
Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН

При маршрутних обстеженнях посі-
вів пшениці озимої в господарствах різ-
них форм власності Львівської області 
виявили такі хвороби: фузаріоз колосу, 
септоріоз колосу, поодиноко – оливкова 
пліснява. Фузаріоз колосу – хвороба стає 
помітною в період наливання зерна або 
молочної стиглості, коли окремі колоски, 
частини колоса або цілі недозрілі колоски 
біліють, в той час як здорові залишаються 
зеленими. Поширеність хвороби в 2019 
році залежно від сортів 3-10 %. Слід від-
мітити, що іноземні сорти більш уражені 
хворобою. У місцях змикання лусочок 
утворюється наліт найчастіше рожево-
го або помаранчевого кольову. Токсини 
гриба згубні для людини («п’яний хліб») і 
тварин. Такі посіви треба збирати в пер-
шу чергу, ізолювати від іншого зерна. Для 
запобігання перезараження зерна не до-
пускати його вологість вище 14 %. Сеп-
торіоз колосу – на колоскових лусочках 
темно-бурі або темно-фіолетові плями, які 
пізніше світліють, містять чисельні пікніди 
у вигляді чорних крапок. З колоскових лу-
сочок хвороба переходить на зерно. В на-
шій зоні хвороба проявляється щорічно, 
поширеність хвороби залежно від сор-
ту 30-40 %, розвиток хвороби – до 10%. 
Оливкова пліснява – збудник захворюван-
ня є неспеціалізованим напівсапрофітним 
видом, який колонізує ослаблені рослини 
пшениці в період дозрівання. Хвороба 
проявляється у вигляді оливково-чорно-
го оксамитового нальоту конідієносців та 
канідій на колосках. Волога погода сприяє 
швидкому поширенню хвороби, яка вияв-
лена майже на всіх площах пшениці ози-
мої. Захисні заходи: 

•Дотримання сівозміни. 
•Використання стійких сортів. 
•Протруювання насіннєвого матері-

алу (вітавакс 200 ФФ,в.с.к. -3,0 л/т, ранко-
на І-Мікс,м.е. - 1,0 л/т, сценік,т.к.с. – 1,6 л/т, 
ламардор Про,т.к.с.-0,6 л/т, вінцит Форте, 
к.с.- 1,0 л/т, максим Форте,т.к.с.-1,5-2,0 л/т 
та інші). 

•Дотримання оптимальних термінів 
висіву. 

•Обробка вегетуючих рослин пшениці 
озимої у відповідні фази розвитку реко-
мендованими фунгіцидами. 

•Своєчасне збирання зернових куль-
тур. 

•Підготовка складів до зберігання зер-
на (фумігація рекомендованими препара-
тами). 

•Лущення стерні і зяблева оранка піс-
ля збирання врожаю.

Початок статті на ст 1.
Львівська Аграрна 
палата ознайомлює 
власників земельних 
паїв та агровиробни-
ків області із акту-
альними питаннями 
земельного законодав-
ства

У травні цього року Львівська Аграр-
на палата розпочала тематичний про-
ект із проведення циклу круглих столів 
у районах Львівської області.

 Упродовж трьох місяців команда 
фахівців Львівської Аграрної палати, 
Головного територіального управлін-
ня юстиції у Львівській області, Депар-
таменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА, а також Представник 
Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини в Західному регіоні України 
побували у територіальних громадах 
восьми районів.

 В рамках тематичного проекту 
його учасникам презентовано спеці-
алізовану інформаційну брошуру для 
власників земельних паїв, яку роз-
роблено дорадниками Аграрної па-
лати при консультативній підтримці 
фахівців Головного територіального 
управління юстиції у Львівській об-
ласті, надано роз’яснення чинного за-
конодавства та фахові індивідуальні 
консультації.

Отже, активна фаза тематичного 
проекту розпочалася 17 травня в Гра-
бовецькій об’єднаній територіальній 
громаді Стрийського району (с. Грабо-

вець), де відбувся круглий стіл на тему: 
«Роль громадських ініціатив в поширен-
ні позитивного досвіду інформаційно-
правового забезпечення громадян».

28 травня Львівська Аграрна палата 
провела в місті Жидачів регіональний 
круглий стіл присвячений актуальним 
питанням земельного законодавства 
для агровиробників Жидачівського та 
Миколаївського районів. 

4 червня в Солонківській об’єднаній 

територіальній громаді у с. Солонка  
проведено круглий стіл для власників 
земельних паїв та агровиробників Пус-
томитівського району.

18 червня в селі Куровичі Золочів-
ського району  відбувся круглий стіл 
для власників земельних паїв та агро-
виробників Золочівського та Перемиш-
лянського районів.

20 червня в селі Дмитровичі Мос-
тиського району  відбувся круглий стіл 
для власників земельних паїв та агрови-
робників Мостиського та Городоцького 
районів.

26 червня у селі Мокротин Жов-
ківського району з в рамках проекту 
Львівської Аграрної палати проведе-
но тематичний круглий стіл для влас-
ників земельних паїв Жовківського та  
Кам’янка-Бузького районів.

4 липня в Вузлівській об’єднаній 
територіальній громаді у с. Вузлове  
проведено круглий стіл для власників 
земельних паїв та агровиробників Ра-
дехівського  району.

11 липня у Новокалинівській 
об’єднаній територіальній громаді Сам-
бірського району відбувся    круглий 
стіл для агровиробників, власників зе-
мельних паїв, голів сільських рад гір-
ських районів Львівщини.

Підготовка матеріалів, організація та 
проведення тематичних круглих столів 
забезпечувалася управою Львівської 
Аграрної палати. Голова Управи Ігор 
Вуйцик виступив спікером при прове-
денні цих тематичних заходів, налаго-
див співпрацю з Головним територіаль-
ним управлінням юстиції у Львівській 
області, Департаментом агропромис-
лового розвитку Львівської ОДА, Управ-
лінням Держгеокадастру у Львівській 
області та Представником Уповноваже-
ного Верховної Ради з прав людини в 
Західному регіоні України.

В результаті цієї співпраці у роботі 
тематичних круглих столів взяли  участь  

заступник начальника Головного тери-
торіального управління юстиції області 
Оксана Куманська – Нор, начальник від-

Продовження статті на ст 8.
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

0 3,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
РИБНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ
ПРИДБАННЯ ПЛЕМІННОГО РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ РИБ ДЛЯ
ВІДТВОРЕННЯ І ЗАРИБЛЕННЯ ВОДОЙМ

Фінансова підтримка надається у розмірі 50% вартості рибопосадкового матеріалу,

але не більше ніж: 30,0 грн/кг для рослиноїдних порід риб, 40,0 грн/кг - для коропових,

60,0 грн/кг - для цінних порід риб (осетрові, форель, судак, сом), та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,5
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
БДЖІЛЬНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ВАРТОСТІ ПРИДБАНОГО ПЛЕМІННОГО МАТЕРІАЛУ БДЖІЛ

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання, які утримують 50 і більше

бджолосімей, в розмірі 50 % вартості племінного матеріалу, але не більше 150,0 грн за

одну племінну матку та 750,0 грн за одну племінну бджолосім’ю, та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,8
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ГАЛУЗІ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИГЛЯДІ ДОТАЦІЇ НА ПЛОЩУ УГІДЬ,
НА ЯКИХ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЗАХОДИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ.

•розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів у розмірі

до 1000 грн/га

•збагачення ґрунтів біологічних азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих

мікроорганізмів у розмірів до 160 грн/га

•сидерація ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розрізі до 500 грн/га

Контактні телефони:

(032) 255 05 72, 255 05 70,

225 65 08, 225 65 07,

Детальна інформація

на сайті ЛОДА:

://http loda.gov.ua/agr_prohramy

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ АГРАРІЇВ
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №107 (ІЗ ЗМІНАМИ))

3500,0
млн.грн

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття витрат у
галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та
аквакультура (рибництво). Відшкодування (не більше розміру передбаче-1,5 облікової ставки НБУ
ного у договорі за мінусом 3%). Кредит до 100 млн. грн.

2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції, у т.ч. вартості обладнання, профінансованих
за рахунок банківських кредитів ( фактично понесених витрат). Кредит до не більше25% 5 років
500 млн.грн.

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів для юридичних осіб за кожну наявну станом
на 1 січня та 1 липня корову в розмірі за одну голову (1800 грн. за корову)900 гривень

4. Спеціальна бюджетна дотація за утримання молодняка ВРХ до 13-місячного віку фізичними
особами в розмірі Дотація надається за кожні чотири місяці утримання: від 1 до2500 грн./гол.
5 місяців – 300 грн/гол, від 5 до 9 місяців – 700 грн./гол, від 9 до 13 місяців – 1500 грн./гол.

5. Відшкодування до (без ПДВ) вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, але не більше:50%
за племінні телиці, нетелі, корови – ; за свинки та кнурці – ;24,0 тис.грн/гол 5 тис.грн/гол
за вівцематки, барани, ярки – ; за сперму бугаїв – за одну дозу у розрахунку не4 тис.грн/гол 100 грн
більше 3 доз на 1 голову власного маточного поголів’я; за ембріони ВРХ – .500 грн/шт

6. Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів (етапів будівництва та30%
реконструкції, завершених у грудні попереднього року та у поточному році). Вартість об'єкта не
більше 500 млн.грн ( якщо більша – 30% від 500 млн.грн)

7. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із берігання та
переробки зерна у розмірі (без ПДВ)30% вартості

Часткова компенсація вартості (без ПДВ) техніки та обладнання, спеціальних вагонів для25%
перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що
закуплені у вітчизняних виробників. , які мають виручку до 20 млн.грнФермерські господарства
додатково отримують компенсації15%

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 01.03.2017 №130 (ІЗ ЗМІНАМИ))

881,7
млн.грн

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття виробничих витрат
та придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва.

відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік до 20 млн.грн)– 1 облікової ставки НБУ
відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік більше 20 млн.грн)– 0,5 облікової ставки НБУ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 29.04.2015 №300 (ІЗ ЗМІНАМИ))

127,1
млн.грн

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АГРО-
ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ
ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

0 3,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
РИБНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ
ПРИДБАННЯ ПЛЕМІННОГО РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ РИБ ДЛЯ
ВІДТВОРЕННЯ І ЗАРИБЛЕННЯ ВОДОЙМ

Фінансова підтримка надається у розмірі 50% вартості рибопосадкового матеріалу,

але не більше ніж: 30,0 грн/кг для рослиноїдних порід риб, 40,0 грн/кг - для коропових,

60,0 грн/кг - для цінних порід риб (осетрові, форель, судак, сом), та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,5
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
БДЖІЛЬНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ВАРТОСТІ ПРИДБАНОГО ПЛЕМІННОГО МАТЕРІАЛУ БДЖІЛ

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання, які утримують 50 і більше

бджолосімей, в розмірі 50 % вартості племінного матеріалу, але не більше 150,0 грн за

одну племінну матку та 750,0 грн за одну племінну бджолосім’ю, та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,8
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ГАЛУЗІ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИГЛЯДІ ДОТАЦІЇ НА ПЛОЩУ УГІДЬ,
НА ЯКИХ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЗАХОДИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ.

•розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів у розмірі

до 1000 грн/га

•збагачення ґрунтів біологічних азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих

мікроорганізмів у розмірів до 160 грн/га

•сидерація ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розрізі до 500 грн/га

Контактні телефони:

(032) 255 05 72, 255 05 70,

225 65 08, 225 65 07,

Детальна інформація

на сайті ЛОДА:

://http loda.gov.ua/agr_prohramy

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ АГРАРІЇВ
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №107 (ІЗ ЗМІНАМИ))

3500,0
млн.грн

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття витрат у
галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та
аквакультура (рибництво). Відшкодування (не більше розміру передбаче-1,5 облікової ставки НБУ
ного у договорі за мінусом 3%). Кредит до 100 млн. грн.

2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції, у т.ч. вартості обладнання, профінансованих
за рахунок банківських кредитів ( фактично понесених витрат). Кредит до не більше25% 5 років
500 млн.грн.

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів для юридичних осіб за кожну наявну станом
на 1 січня та 1 липня корову в розмірі за одну голову (1800 грн. за корову)900 гривень

4. Спеціальна бюджетна дотація за утримання молодняка ВРХ до 13-місячного віку фізичними
особами в розмірі Дотація надається за кожні чотири місяці утримання: від 1 до2500 грн./гол.
5 місяців – 300 грн/гол, від 5 до 9 місяців – 700 грн./гол, від 9 до 13 місяців – 1500 грн./гол.

5. Відшкодування до (без ПДВ) вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, але не більше:50%
за племінні телиці, нетелі, корови – ; за свинки та кнурці – ;24,0 тис.грн/гол 5 тис.грн/гол
за вівцематки, барани, ярки – ; за сперму бугаїв – за одну дозу у розрахунку не4 тис.грн/гол 100 грн
більше 3 доз на 1 голову власного маточного поголів’я; за ембріони ВРХ – .500 грн/шт

6. Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів (етапів будівництва та30%
реконструкції, завершених у грудні попереднього року та у поточному році). Вартість об'єкта не
більше 500 млн.грн ( якщо більша – 30% від 500 млн.грн)

7. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із берігання та
переробки зерна у розмірі (без ПДВ)30% вартості

Часткова компенсація вартості (без ПДВ) техніки та обладнання, спеціальних вагонів для25%
перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що
закуплені у вітчизняних виробників. , які мають виручку до 20 млн.грнФермерські господарства
додатково отримують компенсації15%

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 01.03.2017 №130 (ІЗ ЗМІНАМИ))

881,7
млн.грн

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття виробничих витрат
та придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва.

відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік до 20 млн.грн)– 1 облікової ставки НБУ
відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік більше 20 млн.грн)– 0,5 облікової ставки НБУ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 29.04.2015 №300 (ІЗ ЗМІНАМИ))

127,1
млн.грн

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АГРО-
ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ
ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

0 3,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
РИБНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ
ПРИДБАННЯ ПЛЕМІННОГО РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ РИБ ДЛЯ
ВІДТВОРЕННЯ І ЗАРИБЛЕННЯ ВОДОЙМ

Фінансова підтримка надається у розмірі 50% вартості рибопосадкового матеріалу,

але не більше ніж: 30,0 грн/кг для рослиноїдних порід риб, 40,0 грн/кг - для коропових,

60,0 грн/кг - для цінних порід риб (осетрові, форель, судак, сом), та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,5
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
БДЖІЛЬНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ВАРТОСТІ ПРИДБАНОГО ПЛЕМІННОГО МАТЕРІАЛУ БДЖІЛ

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання, які утримують 50 і більше

бджолосімей, в розмірі 50 % вартості племінного матеріалу, але не більше 150,0 грн за

одну племінну матку та 750,0 грн за одну племінну бджолосім’ю, та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,8
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ГАЛУЗІ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИГЛЯДІ ДОТАЦІЇ НА ПЛОЩУ УГІДЬ,
НА ЯКИХ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЗАХОДИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ.

•розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів у розмірі

до 1000 грн/га

•збагачення ґрунтів біологічних азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих

мікроорганізмів у розмірів до 160 грн/га

•сидерація ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розрізі до 500 грн/га

Контактні телефони:

(032) 255 05 72, 255 05 70,

225 65 08, 225 65 07,

Детальна інформація

на сайті ЛОДА:

://http loda.gov.ua/agr_prohramy

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ АГРАРІЇВ
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №107 (ІЗ ЗМІНАМИ))

3500,0
млн.грн

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття витрат у
галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та
аквакультура (рибництво). Відшкодування (не більше розміру передбаче-1,5 облікової ставки НБУ
ного у договорі за мінусом 3%). Кредит до 100 млн. грн.

2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції, у т.ч. вартості обладнання, профінансованих
за рахунок банківських кредитів ( фактично понесених витрат). Кредит до не більше25% 5 років
500 млн.грн.

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів для юридичних осіб за кожну наявну станом
на 1 січня та 1 липня корову в розмірі за одну голову (1800 грн. за корову)900 гривень

4. Спеціальна бюджетна дотація за утримання молодняка ВРХ до 13-місячного віку фізичними
особами в розмірі Дотація надається за кожні чотири місяці утримання: від 1 до2500 грн./гол.
5 місяців – 300 грн/гол, від 5 до 9 місяців – 700 грн./гол, від 9 до 13 місяців – 1500 грн./гол.

5. Відшкодування до (без ПДВ) вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, але не більше:50%
за племінні телиці, нетелі, корови – ; за свинки та кнурці – ;24,0 тис.грн/гол 5 тис.грн/гол
за вівцематки, барани, ярки – ; за сперму бугаїв – за одну дозу у розрахунку не4 тис.грн/гол 100 грн
більше 3 доз на 1 голову власного маточного поголів’я; за ембріони ВРХ – .500 грн/шт

6. Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів (етапів будівництва та30%
реконструкції, завершених у грудні попереднього року та у поточному році). Вартість об'єкта не
більше 500 млн.грн ( якщо більша – 30% від 500 млн.грн)

7. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із берігання та
переробки зерна у розмірі (без ПДВ)30% вартості

Часткова компенсація вартості (без ПДВ) техніки та обладнання, спеціальних вагонів для25%
перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що
закуплені у вітчизняних виробників. , які мають виручку до 20 млн.грнФермерські господарства
додатково отримують компенсації15%

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 01.03.2017 №130 (ІЗ ЗМІНАМИ))

881,7
млн.грн

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття виробничих витрат
та придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва.

відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік до 20 млн.грн)– 1 облікової ставки НБУ
відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік більше 20 млн.грн)– 0,5 облікової ставки НБУ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 29.04.2015 №300 (ІЗ ЗМІНАМИ))

127,1
млн.грн

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АГРО-
ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ
ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

0 3,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
РИБНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ
ПРИДБАННЯ ПЛЕМІННОГО РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ РИБ ДЛЯ
ВІДТВОРЕННЯ І ЗАРИБЛЕННЯ ВОДОЙМ

Фінансова підтримка надається у розмірі 50% вартості рибопосадкового матеріалу,

але не більше ніж: 30,0 грн/кг для рослиноїдних порід риб, 40,0 грн/кг - для коропових,

60,0 грн/кг - для цінних порід риб (осетрові, форель, судак, сом), та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,5
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ’
БДЖІЛЬНИЦТВА ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ВАРТОСТІ ПРИДБАНОГО ПЛЕМІННОГО МАТЕРІАЛУ БДЖІЛ

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання, які утримують 50 і більше

бджолосімей, в розмірі 50 % вартості племінного матеріалу, але не більше 150,0 грн за

одну племінну матку та 750,0 грн за одну племінну бджолосім’ю, та не більше ніж

100,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання

0,8
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ГАЛУЗІ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИГЛЯДІ ДОТАЦІЇ НА ПЛОЩУ УГІДЬ,
НА ЯКИХ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЗАХОДИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ.

•розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів у розмірі

до 1000 грн/га

•збагачення ґрунтів біологічних азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих

мікроорганізмів у розмірів до 160 грн/га

•сидерація ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розрізі до 500 грн/га

Контактні телефони:

(032) 255 05 72, 255 05 70,

225 65 08, 225 65 07,

Детальна інформація

на сайті ЛОДА:

://http loda.gov.ua/agr_prohramy

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ АГРАРІЇВ
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №107 (ІЗ ЗМІНАМИ))

3500,0
млн.грн

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття витрат у
галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та
аквакультура (рибництво). Відшкодування (не більше розміру передбаче-1,5 облікової ставки НБУ
ного у договорі за мінусом 3%). Кредит до 100 млн. грн.

2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції, у т.ч. вартості обладнання, профінансованих
за рахунок банківських кредитів ( фактично понесених витрат). Кредит до не більше25% 5 років
500 млн.грн.

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів для юридичних осіб за кожну наявну станом
на 1 січня та 1 липня корову в розмірі за одну голову (1800 грн. за корову)900 гривень

4. Спеціальна бюджетна дотація за утримання молодняка ВРХ до 13-місячного віку фізичними
особами в розмірі Дотація надається за кожні чотири місяці утримання: від 1 до2500 грн./гол.
5 місяців – 300 грн/гол, від 5 до 9 місяців – 700 грн./гол, від 9 до 13 місяців – 1500 грн./гол.

5. Відшкодування до (без ПДВ) вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, але не більше:50%
за племінні телиці, нетелі, корови – ; за свинки та кнурці – ;24,0 тис.грн/гол 5 тис.грн/гол
за вівцематки, барани, ярки – ; за сперму бугаїв – за одну дозу у розрахунку не4 тис.грн/гол 100 грн
більше 3 доз на 1 голову власного маточного поголів’я; за ембріони ВРХ – .500 грн/шт

6. Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів (етапів будівництва та30%
реконструкції, завершених у грудні попереднього року та у поточному році). Вартість об'єкта не
більше 500 млн.грн ( якщо більша – 30% від 500 млн.грн)

7. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із берігання та
переробки зерна у розмірі (без ПДВ)30% вартості

Часткова компенсація вартості (без ПДВ) техніки та обладнання, спеціальних вагонів для25%
перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що
закуплені у вітчизняних виробників. , які мають виручку до 20 млн.грнФермерські господарства
додатково отримують компенсації15%

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 01.03.2017 №130 (ІЗ ЗМІНАМИ))

881,7
млн.грн

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами для покриття виробничих витрат
та придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва.

відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік до 20 млн.грн)– 1 облікової ставки НБУ
відшкодування , (чистий дохід (виручка) за останній рік більше 20 млн.грн)– 0,5 облікової ставки НБУ

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 29.04.2015 №300 (ІЗ ЗМІНАМИ))

127,1
млн.грн

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АГРО-
ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ
ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

Компенсація суб єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і'
хмелярством часткової компенсації (без ПДВ): – 80% вартості придбання садивного матеріалу
плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (200,0 млн. грн); – вартість будівництва холодильників
з регульованим газовим середовищем та об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції,
придбання ліній товарної обробки плодів, ліній та обладнання для гранулювання хмелю, обладнання
для сублімаційного висушування фруктів (200,0 млн. грн).

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 15.07.2005 №587 (ІЗ ЗМІНАМИ))

400,0
млн.грн

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВИНО-
ГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА

УМОВИ: МОЛОЧАРСЬКИЙ, М’ЯСНИЙ (НЕ МЕНШЕ 20 ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ ТА ОДНЕ І БІЛЬШЕ ФГ, НАЯВНІСТЬі
ІДЕНТИФІКОВАНИХ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ТВАРИН) ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ, ОВОЧЕВИЙ, ІЗ ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИі
ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА, ДИКОРОСЛИХ ЯГІД, ГРИБІВ І РОСЛИН (НЕ МЕНШЕ 7 ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ ТА ОДНЕ І
БІЛЬШЕ ФГ, ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК ДО 100 ГА НА КОЖНОГО ЧЛЕНА, ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ)

Відшкодовується вартості техніки та обладнання згідно з переліком вітчизняної техніки та70%
обладнання для АПК (без ПДВ, але не більше як 3,0 млн.грн, за умови попередньої оплати кооперативом
100% вартості у поточному році.

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Доплата до єдиного внеску на загальнообов язкове державне соціальне страхування для членів/голови’
сімейного фермерського господарства, як застрахованих осіб, за окремим порядком встановленим КМУ

ДЛЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

800,0
млн.грн

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106 (ІЗ ЗМІНАМИ))

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

УМОВА: ЧИСТИЙ ДОХІД (ВИРУЧКА) ЗА ОСТАННІЙ РІК ДО 20 МЛН ГРН
�Компенсація вартості насіння (без ПДВ) вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане,80%
але не більше на одне господарство80,0 тис. грн

Компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими�

уповноваженим банком у розмірі (за мінусом 1 %)1,5 облікової ставки НБУ
Кредит на виробничі потреби� до 1 року, до 500 тис.грн
Кредит для придбання основних засобів� до 3 років, до 9 млн.грн
Бюджетна субсидія на 1 члена ФГ (крім новостворених) у розмірі , але не більше� 12 тис.грн 40 тис.грн

на одне господарство. Для ФГ, голова якого на момент подачі заявки має до 35 років – 40 тис.грн
Бюджетна субсидія на одиницю оброблювальних осіб (для новостворених ФГ) у розмірі ,� 3 тис.грн/га

але не більше на одне ФГ.60 тис.грн

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 25.08.2004 №1102 (ІЗ ЗМІНАМИ))

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах на поворотній основі фермерським
господарствам строком від 3 до 5 років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції,
провадження виробничої діяльності, у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн.

244,5
млн.грн

НАДАННЯ КРЕДИТІВ ФЕРМЕРСЬКИМ
ГОСПОДАРСТВАМ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

Рішення Львівської обласної ради від 11.12.2018 №766

2 5,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ ШЛЯХОМ КОМПЕНСАЦІЇ
ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ, ЗАЛУЧЕНИМИ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ,
КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ, ТА ВІДСОТКІВ ЗА
КОМІСІЄЮ СУПРОВОДЖЕННЯ ДОГОВОРІВ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Часткове відшкодування відсотків за кредитами залученими товаровиробниками на

виробничі потреби, оновлення матеріально-технічної бази в розмірі 1 облікової ставки НБУ.

Часткове відшкодування відсотків за комісією супроводження договорів фінансового лізингу

на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання у фінансовий лізинг в розмірі

0,5 облікової ставки НБУ.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРО-’
ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗВОРОТНІЙ ОСНОВІ У
ВИГЛЯДІ ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ БІЗНЕС-ПЛАНІВ15 3,

МЛН. ГРН.
Кредити надаються під 5 відсотків річних терміном до 5-ти років у розмірі, визначеному

бізнес-планом, але не більше 500 тис. грн, з відтермінуванням погашення основної суми

зобов'язання до 1 року.

1 0,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У ВИГЛЯДІ ЧАСТКОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРИДБАНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕДПРОДАЖНОЇ
ПІДГОТОВКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Фінансова підтримка надається у розмірі до 70 відсотків вартості придбаного обладнання,

але не більше ніж 500,0 тис. грн одному кооперативу.

0 2,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ’
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ВИГЛЯДІ ЧАСТКОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАГОТІВЛІ ОРГАНІЧНИХ ОБЄКТІВ РОСЛИННОГО
СВІТУ

Фінансова підтримка надається в розмірі фактичних витрат, але не більше ніж

20,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання.

Компенсація суб єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і'
хмелярством часткової компенсації (без ПДВ): – 80% вартості придбання садивного матеріалу
плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (200,0 млн. грн); – вартість будівництва холодильників
з регульованим газовим середовищем та об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції,
придбання ліній товарної обробки плодів, ліній та обладнання для гранулювання хмелю, обладнання
для сублімаційного висушування фруктів (200,0 млн. грн).

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 15.07.2005 №587 (ІЗ ЗМІНАМИ))

400,0
млн.грн

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВИНО-
ГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА

УМОВИ: МОЛОЧАРСЬКИЙ, М’ЯСНИЙ (НЕ МЕНШЕ 20 ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ ТА ОДНЕ І БІЛЬШЕ ФГ, НАЯВНІСТЬі
ІДЕНТИФІКОВАНИХ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ТВАРИН) ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ, ОВОЧЕВИЙ, ІЗ ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИі
ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА, ДИКОРОСЛИХ ЯГІД, ГРИБІВ І РОСЛИН (НЕ МЕНШЕ 7 ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ ТА ОДНЕ І
БІЛЬШЕ ФГ, ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК ДО 100 ГА НА КОЖНОГО ЧЛЕНА, ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ)

Відшкодовується вартості техніки та обладнання згідно з переліком вітчизняної техніки та70%
обладнання для АПК (без ПДВ, але не більше як 3,0 млн.грн, за умови попередньої оплати кооперативом
100% вартості у поточному році.

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Доплата до єдиного внеску на загальнообов язкове державне соціальне страхування для членів/голови’
сімейного фермерського господарства, як застрахованих осіб, за окремим порядком встановленим КМУ

ДЛЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

800,0
млн.грн

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106 (ІЗ ЗМІНАМИ))

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

УМОВА: ЧИСТИЙ ДОХІД (ВИРУЧКА) ЗА ОСТАННІЙ РІК ДО 20 МЛН ГРН
�Компенсація вартості насіння (без ПДВ) вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане,80%
але не більше на одне господарство80,0 тис. грн

Компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими�

уповноваженим банком у розмірі (за мінусом 1 %)1,5 облікової ставки НБУ
Кредит на виробничі потреби� до 1 року, до 500 тис.грн
Кредит для придбання основних засобів� до 3 років, до 9 млн.грн
Бюджетна субсидія на 1 члена ФГ (крім новостворених) у розмірі , але не більше� 12 тис.грн 40 тис.грн

на одне господарство. Для ФГ, голова якого на момент подачі заявки має до 35 років – 40 тис.грн
Бюджетна субсидія на одиницю оброблювальних осіб (для новостворених ФГ) у розмірі ,� 3 тис.грн/га

але не більше на одне ФГ.60 тис.грн

(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 25.08.2004 №1102 (ІЗ ЗМІНАМИ))

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах на поворотній основі фермерським
господарствам строком від 3 до 5 років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції,
провадження виробничої діяльності, у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн.

244,5
млн.грн

НАДАННЯ КРЕДИТІВ ФЕРМЕРСЬКИМ
ГОСПОДАРСТВАМ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

Рішення Львівської обласної ради від 11.12.2018 №766

2 5,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ ШЛЯХОМ КОМПЕНСАЦІЇ
ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ, ЗАЛУЧЕНИМИ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ,
КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ, ТА ВІДСОТКІВ ЗА
КОМІСІЄЮ СУПРОВОДЖЕННЯ ДОГОВОРІВ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Часткове відшкодування відсотків за кредитами залученими товаровиробниками на

виробничі потреби, оновлення матеріально-технічної бази в розмірі 1 облікової ставки НБУ.

Часткове відшкодування відсотків за комісією супроводження договорів фінансового лізингу

на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання у фінансовий лізинг в розмірі

0,5 облікової ставки НБУ.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРО-’
ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗВОРОТНІЙ ОСНОВІ У
ВИГЛЯДІ ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ БІЗНЕС-ПЛАНІВ15 3,

МЛН. ГРН.
Кредити надаються під 5 відсотків річних терміном до 5-ти років у розмірі, визначеному

бізнес-планом, але не більше 500 тис. грн, з відтермінуванням погашення основної суми

зобов'язання до 1 року.

1 0,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У ВИГЛЯДІ ЧАСТКОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРИДБАНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕДПРОДАЖНОЇ
ПІДГОТОВКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Фінансова підтримка надається у розмірі до 70 відсотків вартості придбаного обладнання,

але не більше ніж 500,0 тис. грн одному кооперативу.

0 2,
МЛН. ГРН.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ’
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ВИГЛЯДІ ЧАСТКОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАГОТІВЛІ ОРГАНІЧНИХ ОБЄКТІВ РОСЛИННОГО
СВІТУ

Фінансова підтримка надається в розмірі фактичних витрат, але не більше ніж

20,0 тис. грн одному суб’єкту господарювання.

ділу земельних відносин  Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської 
ОДА Тетяна Борушок, Представник Упо-
вноваженого Верховної Ради із прав 
людини у Західному регіоні Світлана 
Семчишин, а також провідні фахівці цих 
установ.

В рамках проведених заходів учас-
ники розглядали питання щодо вимог 
законодавства у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме май-
но, орендних правовідносин, а також 
надавалися  практичні рекомендацій 
щодо захисту цих прав.

Спеціалісти  Головного територі-
ального управління юстиції у Львів-
ській області розповідали  учасникам 
про способи захисту майнових прав,  
про порядок виділення та державної 
реєстрації земельної частки (паю), та 
особливості роботи  он-лайн сервісу 
Мін’юсту “sms-маяк   “Земля”.  Також  по-
інформували учасників  про основні по-
ложення Закону 
України № 2498-
VIII  від 10.07.2018 
року.  Цей  за-
кон передбачає 
необхідність реє-
страції майнових 
прав власниками 
земельних паїв 
до 2025 року,  що 
потрібно донести 
до всіх власників 
земельних паїв. 
В процесі прове-
дення тематичних 
круглих столів 
учасникам  нада-
валися індивіду-
альні консультації 
із земельних та 
майнових право-
відносин.

 Начальник відділу земельних від-
носин  Департаменту агропромисло-
вого розвитку Львівської ОДА Тетя-
на Борушок та провідні спеціалісти 
Департаменті поінформували учасників 
круглого столу про діяльність Антирей-
дерського штабу в області, стан прове-
дення  інвентаризації земельних ресур-
сів на Львівщині та про діючі програми 
державної та обласної підтримки агро-
виробників. 

Представник Уповноваженого Вер-
ховної Ради з прав людини у Західно-
му регіоні Світлана Семчишин  під час 
зустрічей з селянами розповідала про 
актуальні напрями  діяльності інститу-
ту омбудсмена в Україні, акцентувала 
увагу на проблемах реалізації вимог 
земельного законодавства і практиках 
діяльності інституту омбудсмена при 

зверненнях з питань захисту прав влас-
ників землі. 

Також у тематичних заходах просвіт-
ницького проекту Львівської аграрної 
палати приймали участь представники 
райдержадміністрації органів місцево-
го самоуправління, сільські голови, які 

відзначали своє-
часність та акту-
альність питань, 
що обговорюва-
лись на круглих 
столах.

Так, сільські 
голови Мокро-
тинської сільської 
ради Марія Кунта 
та Староскваряв-
ської сільської 
ради Василь Дзюб 
відзначили важли-
вість проведення 
і н ф о р м а ц і й н и х 
круглих столів 
саме в селах, де є 
ініціатива, але іно-
ді бракує фахових 

роз’яснень щодо юридичних аспектів 
для ефективного землекористування. 

Сільський голова Вузлівської сіль-
ської ради Анатолій Близнюк, уповно-
важений Львівської аграрної палати по 
Радехівщині, організував наймасовішу 
та найактивнішу  цільову аудиторію для 
тематичного круглого столу.   

Представник Жидачівського ра-
йонного управління агропромислово-
го розвитку Мирослава Дрогобицька 
поінформувала агровиробників про 
програму підтримки  сімейних фермер-
ських господарств на районному рівні. 

Участь у роботі  круглого столі у Но-
вокалинівській об’єднаній територіаль-

ній громаді Самбірського району  взяли 
заступник голови Самбірської районної 
ради Андрій Бобак, заступник голови 
Самбірської райдержадмінстрації  Пе-
тро Герман, начальник управління аг-
ропромислового розвитку Самбірської 
райдержадмінстрації Микола Аннич, 
землевпорядники сільрад та інші. 

В рамках проведення тематичних 
заходів Львівська Аграрна палата пе-
редбачає провести круглі столи ще у 
Бродівському та Буському районах. Під-
сумкова конференція за результатами 
роботи освітнього проекту у сільських 
регіонах області відбудеться 12 листо-
пада у Львові.   

Автор: Анна Кущак (Львівська 
Аграрна палата)   

Ігор Дидів: «Кількасот 
кілограмів на гектар 
нового добрива одно-
часно і удобрює, і роз-
кислює грунт»

- Зараз пора літніх канікул. як їх про-
водять науковці аграрного вузу?

- Це у наших студентів канікули. А 
ми, наукові працівники, проводимо 
різноманітні досліди. Так, зараз у себе 
на кафедрі садівництва І овочівництва 
Львівського національного аграрного 
університету ми досліджуємо дію комп-
лексного добрива Нітроамофоска-М 
на різноманітних культурах: польо-
вих (ріпак, озима пшениця) і овочевих 
(картопля, цибуля, в т. ч. озима, морква, 
столовий буряк, часник). Після часнику 
посадимо пекінську капусту і будемо 
спостерігати дію добрив ще й на цій 
культурі. Досліди проводяться на різ-
них типах ґрунтів у Львівській та Івано-
Франківській областях.

- що це за добриво?
- Це комплексне добриво. Воно уні-

кальне тим, що, на відміну від звичай-
ної нітроамофоски, містить не тільки 
NPK (в даному добриві співвідношення 
цих елементів 9:18:22), а й 20% кальцію, 
1,2% сірки, а ще магній, залізо, марга-
нець, цинк, бор, мідь.

- які результати дали досліди?
- Дуже відчутні. Так, урожайність 

ріпаку зросла на 78%, озимої пшени-
ці – на 55%. Прибавка врожаю моркви 
становила на темно-сірих опідзолених 
грунтах до 47%, а на дерново-підзо-
листих –  51%. Також хороші результати 
отримано на інших овочевих культурах

- як це вдалося такі результати отри-
мати, застосувавши всього-на-всього 
нітроамофоску?

- В тому то й річ, що ця нітроамо-
фоска незвичайна. Вона містить 20% 
вапна. Таким чином, під час внесення 
Нітроамофоски-М відбувається не тіль-
ки удобрення, а й розкислення грунту.

- Чому розкислення дає такий вра-
жаючий ефект?

- Згадаймо основи агрономічної на-
уки. Для основних польових культур 
оптимальний показник рН грунту ста-
новить 6,5-7. За такого рівня рн з грунту 
засвоюються майже всі поживні речо-
вини.

Хоча є культури, які переносять під-
вищену кислотність грунтів. Наприклад, 
картопля може рости і на грунтах з рН 
4,9-5.3. Однак зараз навіть на Поліссі, 
на західній Україні, де поширені кислі 
грунти, мало хто з великих господарств 
хоче вирощувати картоплю всі рвуться 
вирощувати високоприбуткові ріпак і 
соняшник, навіть там, де останній зроду 
не вирощували.

Відхилення рН на 0,5-1 од, в той чи 
інший бік несуттєво впливає на врожай-
ність. А от уже за рН 5.3-5,5 ми втрача-
ємо чверть внесеного азоту, третину 
калію і майже половину фосфору. А за 
рн менше 4 і вище 9 складаються умо-
ви, що створюють токсичний вплив на 
кореневу систему фактично вбивають 
рослину.

- А чим викликаний інтерес науков-
ців до подолання негативних наслідків 
кислотності грунтів?

- Тому що зараз спостерігається по-
всюдне підвищення кислотності грун-
тів. я ще застав колгоспні часи – тоді 
здійснювалася цілеспрямована дер-

жавна. Господарства були зобов’язані 
раз на 3-4 роки вносити вапно в обсязі 
3-5 т/га залежно від результатів на гід-
ролітичну кислотність.

Зараз же розкисленням грунтів май-
же ніхто не займається. Крім того, дуже 
мало вноситься органічних добрив 
майже виключно мінеральні. А всі тра-
диційні міндобрива мають кислу реак-
цію ї, відповідно, оксилюють грунти.

- Наскільки поширеною є проблема 
підвищеної кислотності грунтів?

- Наприклад, на Західній Україні вона 
дуже поширена. Так, на Прикарпатті  рН 
грунту становить переважно 4,5-5,6. Чи-
мало кислих грунтів на Поліссі. Є вони і 
в Лісостепу, хоча не є типовими для цієї 
зони. Причому останніми роками.

- як можна вирішити цю проблему?
- Є два шляхи. Перший - традиційний  

- вапнування, як за колгоспних часів. 
Внесення 3-5 т/га вапна раз на кілька 
років зупинило б подальше оксилення 
трунтів. А за внесення достатніх норм 
не тільки вапна, а й органічних добрив 
можна підвищити рівень рн на 1, а то й 
на 2 од. якщо бракує гною, то його мож-
на замінити сидератами.

Однак повернутися до вапнування 
кислих грунтів у колишніх обсягах мож-
ливо лише за умови запровадження 
відповідної державної програми. З від-
повідним бюджетним фінансуванням 
і обов’язковим характером заходів. 
Адже, по-перше, зараз багато власників 
не зацікавлені працювати на перспек-
тиву - посіяти, зібрати, а там побачимо. 
Є, звичайно, власники, які планують об-
робляти наявні поля ще багато років, то 
такі зацікавлені у здоров’ї грунту. Але 
далеко не всі такі.

По-друге, з вапнуванням зараз, як 
у старовинній приказці: «За морем те-
плушка полушка, та переправа доро-
га». Вапнякове борошно саме по собі 
коштує недорого  60-100 грн/т. Дорого 
привезти його в господарство і розки-
дати на поля. Адже вапнякового борош-
на потрібно по 3-5 т/га.

- А який другий шлях?
- Другий - застосування лужних 

добрив. Саме до таких  відноситься 
нітроамофоска-М. Норми його внесен-
ня на порядок нижчі. Зокрема, нашими 
дослідами, які показали значні прибав-
ки врожайності, передбачалося вне-
сення 200-400 кг/га цього добрива під 
пшеницю та 400-600 кг/га під ріпак. На 
овочеві культури вносилося 600-800 кг/
га. При цьому здійснюється одночасно і 
удобрення, і розкислення грунту.

- До речі, який рН грунтів на ділян-
ках, де проводилися досліди, що пока-
зали вагому прибавку врожайності?

- На Львівщині 5.9-6,3, на Прикарпат-
ті 5,6-5,8.

- Чи зріс цей показник за час дослі-
дів?

- ще пройшло недостатньо часу, щоб 
щось змінилося. В перший рік коефіці-
єнт використання добрив залежно від 
грунтово-кліматичних умов становить 
від 45 до 7096. Решта діє на 2-й ї навіть 
на 3-й рік після внесення. Але я впевне-
ний, що завдяки застосуванню лужних 
добрив, таких як Нітроамофоска-М, рН 
грунту вдається стабілізувати. А якщо ще 
й поєднати його з вапнуванням, то рН, я 
впевнений, зросте. Тому найкращий, на 
мою думку, вибір для тих, хто господа-
рює на кислих грунтах, – це удобрення 
не традиційними міндобривами, а луж-
ними, зокрема, Нітроамофоска-М.

Розмову вів Ігор Вуйцик  
(Львівська Аграрна палата)   Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Договори оренди 
землі від А до Я

1. Момент виникнення речових 
прав на нерухоме майно за догово-
ром оренди землі.

Згідно з частиною п’ятою статті 6 
Закону України «Про оренду землі» 
право оренди земельної ділянки під-
лягає державній реєстрації відповідно 
до закону.

З 01 січня 2013 року набрав чин-
ності Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 

Підпунктом 6 пункту 2 частини 1 
статті 4 цього Закону передбачено, що 
державній реєстрації прав підлягає пра-
во постійного користування та право 
оренди (суборенди) земельної ділянки.

Цим законодавчим актом визна-
чено, що речові права на нерухоме 
майно та їх обтяження, що підлягають 
державній реєстрації відповідно до 
цього Закону,та виникають з моменту 
такої реєстрації.

Згідно з пункту  81-3 Постанови 
Кабінету Міністрів України № 1127 від 
25.12.2015 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», державна реєстрація 
зміни строку права оренди земельної 
ділянки, реєстрацію якого проведено 
до 1 січня 2013 р. відповідно до зако-
нодавства, що діяло на момент його 
набуття, проводиться за умови наяв-
ності відповідних відомостей про за-
реєстровані права в Державному зе-
мельному кадастрі.

Державна реєстрація права орен-
ди земельної ділянки, реєстрацію яко-
го не проведено до 1 січня 2013 р. від-
повідно до законодавства, що діяло 
на момент його набуття, проводиться 
за умови відсутності відомостей про 
зареєстровані інші речові права в 
Державному земельному кадастрі чи 
Державному реєстрі прав.

При цьому строк права оренди об-
числюється з урахуванням строку дії 
договору оренди, який починається з 
моменту його укладення.

2. якщо термін дії договору оренди 
землі завершився чи означає це авто-
матичне припинення його дії? Чи по-
трібно звертатися до державного реє-
стратора для припинення  його дії?

Норми частини 1 статті 182 Цивіль-
ного кодексу України визначають, що 
право власності та інші речові права 
на нерухомі речі, обтяження цих прав, 
їх виникнення, перехід і припинення 
підлягають державній реєстрації.

Аналогічні вимоги містить законо-
давство у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень. 

Державна реєстрація припинення 
права оренди здійснюється шляхом 
внесення відповідних записів до Дер-
жавного реєстру речових прав на не-
рухоме майно.

У випадку, коли термін дії  дого-
вору оренди землі завершився до 01 
січня 2013 року, державна реєстрація 
припинення права оренди земельної 
ділянки у Державному реєстрі прав не 
проводиться, оскільки орендні право-
відносини закінчились до набрання 
чинності Закону.

У випадку, коли термін дії догово-
ру оренди землі завершився після  
01 січня 2013 року, припинення пра-

ва оренди земельної ділянки підлягає 
державній реєстрації в Державному 
реєстрі прав.

3. Пролонгація (продовження) до-
говору оренди земельної ділянки: 
процедура та терміни

Норми статті 33 Закону України 
«Про оренду землі» передбачають  
переважне право орендаря перед ін-
шими особами на укладення догово-
ру оренди землі на новий строк після 
закінчення його строку дії. Для цього 
орендодавець і орендар повинні вчи-
нити ряд дій, що мають юридичне зна-
чення.

A. Відповідно до частини 2 цієї 
статті, орендар, який має намір ско-
ристатися переважним правом на 
укладення договору оренди землі на 
новий строк, зобов’язаний повідо-
мити про це орендодавця до спливу 
строку договору оренди землі у строк, 
встановлений цим договором, але не 
пізніше ніж за місяць до спливу строку 
договору оренди землі.  

 У разі смерті орендодавця до спли-
ву строку дії договору оренди землі 
орендар, який має намір скористатися 
переважним правом на укладення до-
говору оренди землі на новий строк, 
зобов’язаний повідомити про це спад-
коємця земельної ділянки протягом 
місяця з дня, коли йому стало відомо 
про перехід права власності на зе-
мельну ділянку.

B. До листа-повідомлення про 
поновлення договору оренди землі 
орендар додає проект додаткової уго-
ди

N/B.  При поновленні договору 
оренди землі його умови можуть бути 
змінені за згодою сторін.  У разі недо-
сягнення домовленості щодо оренд-
ної плати та інших істотних умов до-
говору переважне право орендаря 
на укладення договору оренди землі 
припиняється. 

C. Орендодавець у місячний 
термін розглядає надісланий оренда-
рем лист-повідомлення з проектом 
додаткової угоди, перевіряє його на 
відповідність вимогам закону, узго-
джує з орендарем (за необхідності) іс-
тотні умови договору.

D.  За відсутності заперечень, 
приймає рішення про поновлення 
договору оренди землі (щодо земель 
державної та комунальної власнос-
ті) та укладає з орендарем додаткову 
угоду про поновлення договору орен-
ди землі.

N/B. За наявності заперечень орен-
додавця щодо поновлення договору 
оренди землі орендарю направляєть-
ся лист-повідомлення про прийняте 
орендодавцем рішення.

Реалізація переважного права на 
поновлення договору оренди землі 
можлива лише за умови дотримання 
встановленої частинами 1-5 статті 33 
Закону України «Про оренду землі»   
процедури та наявності волевиявлен-
ня сторін.

Частиною 6 статті 33 цього Закону 
передбачено інший механізм понов-

лення договору оренди землі. його 
реалізація можлива за наявності та-
ких умов:

A. Орендар продовжує користу-
ватися земельною ділянкою після за-
кінчення строку договору оренди.

B. Протягом одного місяця після 
закінчення строку договору  відсутній 
лист-повідомлення орендодавця про 
заперечення у поновленні договору 
оренди землі

C. Договір вважається поновле-
ним на той самий строк і на тих самих 
умовах, які були передбачені догово-
ром.

N/B. Договором оренди земельної 
ділянки  можуть бути встановлені й 
інші умови його пролонгації ( продо-
вження), що не суперечать закону.

4.  Орендар добросовісно виконує 
умови договору оренди землі  та не 
бажає його розривати, однак орен-
додавець ухиляється від отримання 
орендної плати за договором.  які дії 
орендаря?

Статтею  537  Цивільного кодексу  
України передбачено право  боржника 
виконати свій обов’язок шляхом вне-
сення належних з нього кредиторові 
грошей або цінних паперів у депозит 
нотаріуса, нотаріальної контори в разі:

1) відсутності кредитора або упо-
вноваженої ним особи у місці вико-
нання зобов’язання; 

2) ухилення кредитора або упо-
вноваженої ним особи від прийняття 
виконання або в разі іншого простро-
чення з їхнього боку; 

3) відсутності представника недієз-
датного кредитора.

Право нотаріуса приймати гроші 
у депозит встановлено ст. 85 Закону 
України від 02.09.1993 р. № 3425-XII 
«Про нотаріат» (далі – Закон № 3425).

У даному випадку, орендар пови-
нен вчинити такі дії:

A. Звернутися до нотаріуса (при-
ватний або державний) за місцем зна-
ходження недобросовісного орендо-
давця.

B. Подати заяву та внести грошо-
ві кошти у депозит.

N/B. Розмістивши грошові кошти 
у депозиті нотаріуса, орендар вважа-
ється таким, що повністю виконав свої 
зобов’язання.

C. Нотаріус, який прийняв гро-
шову суму від боржника, повідомляє 
кредитора про внесення боргу у де-
позит і на його вимогу видає йому 
грошові суми.

D. Видача з депозиту грошових 
сум здійснюється за заявою, яку подає 
кредитор-орендодавець.

N/B. якщо орендодавець (чи його 
спадкоємці) три роки не звертається 
за депозитом – орендар може зверну-
тися до нотаріуса з письмовою вимо-
гою про повернення йому грошових 
сум.  якщо ні боржник, ні кредитор 
протягом 3 років не звернуться за по-
верненням/отриманням коштів – піс-
ля спливу цього строку сума буде пе-
рерахована до Державного бюджету 
України.

Аналогічні дії орендар вчиняє, 
якщо орендодавець помер, а спадко-
ємці не оформлюють спадщину та не-
має управителя майна.

5. Чи може сільська (селищна) рада 
укласти один договір оренди на де-
кілька земельних ділянок?

Питання форми договору оренди 
землі регулюється Постановою Кабі-
нету Міністрів України «Про затвер-
дження Типового договору оренди 
землі» від 03 березня 2004 року № 220.

Згідно з пунктом «Предмет догово-
ру» Типової форми договору оренди 
землі, орендодавець надає, а орендар 
приймає у строкове платне користу-
вання земельну ділянку (земельні ді-
лянки) . 

Зі змісту Типової форми договору 
оренди землі випливає, що договір 
оренди може укладатися одночасно 
на декілька земельних ділянок, які 
знаходяться у власності одного орен-
додавця.

6. Додаткова угода до договору 
оренди земельної ділянки: порядок та 
форма.

Відповідно до пункту 31 Постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку ведення Дер-
жавного реєстру речових прав на не-
рухоме майно» № 1141 від 26.10.2011 
року, до державного реєстру прав 
вносяться такі відомості про інше ре-
чове право, похідне від права влас-
ності, та суб’єктів такого права:

1) про суб’єкта іншого речового 
права; 

2) вид речового права; 
3) строк дії речового права або 

ознака безстроковості; 
4) дата (число, місяць та рік) за-

кінчення строку дії речового права 
(у разі коли інше речове право має 
строк дії);

5) розмір основного зобов’язання 
(у разі державної реєстрації іпотеки);

6) реквізити заставної, відомості 
про видачу дубліката заставної, ану-
лювання заставної (у разі державної 
реєстрації іпотеки та у разі коли іпо-
течним договором передбачено вида-
чу заставної);

 7) підстава для державної реєстра-
ції іншого речового права.

Цим пунктом передбачено 
обов’язкові  відомості, що заносять 
при державній реєстрації іншого ре-
чового права, похідного від права 
власності (оренди).

Згідно зі ст. 654 Цивільного кодек-
су України зміна договору вчиняється 
в такій самій формі, що й договір, який 
змінюється, якщо інше не встановле-
но договором або законом. 

Для офіційного підтвердження 
факту внесення змін (укладення до-
даткової угоди) до основного догово-
ру оренди слід також внести зміни до 
запису про таке речове право (орен-
да) у Державному реєстрі прав.

Послідовність дій сторін:
a. звернутись з пропозицію 

укладення (офертою) до вашого 
контрагента;

b. погодити зміни, які ви хочете 
внести до договору;

c. укласти додаткову угоду (за-
кріпити підписами/печатками);

d. зареєструвати її в Державно-
му реєстрі речових прав на нерухоме 
майно.

7. Чи припиняється дія договору 
оренди у разі смерті орендодавця?

Перелік підстав припинення дого-
вору оренди землі визначені статтею 
31 Закону України «Про оренду землі»

Згідно з статтею 1218 Цивільного 
кодексу України до складу спадщи-
ни входять усі права та обов’язки, що 
належали спадкодавцеві на момент 
відкриття спадщини і не припинили-
ся внаслідок його смерті. як слідує зі 
статті 1216 цього Кодексу спадкуван-
ням є перехід прав та обов’язків від 
фізичної особи, яка померла, до інших 
осіб.

Частиною 4 ст. 32 Закону України 
«Про оренду землі» визначено, що 
перехід права власності на орендо-
вану земельну ділянку до іншої осо-
би, а також реорганізація юридичної 

особи-орендаря не є підставою для 
зміни умов або розірвання договору, 
якщо інше не передбачено договором 
оренди землі.

У договорі оренди землі може бути 
передбачено як підставу для припи-
нення договору оренди землі – смерть 
фізичної особи – орендодавця.

Отже, смерть фізичної особи - орен-
додавця за загальним правилом не є 
підставою для припинення договору, 
оскільки разом із правом власності на 
земельну ділянку до його спадкоємців 
переходять права та обов’язки за до-
говором оренди, якщо інше прямо не 
передбачено в самому договорі.

 8.  які особливості подання заяви 
у сфері державної реєстрації прав від 
іноземців?

За загальним правилом, державна 
реєстрація прав проводиться за за-
явою заявника особисто (або уповно-
важеною особою) у паперовій формі 
шляхом звернення до відповідного 
суб’єкта державної реєстрації прав 
або нотаріуса.

Згідно з пунктом 9  Порядку держа-
ної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 2015 р. № 1127 
(надалі – Порядок) під час формуван-
ня та реєстрації заяви державний ре-

єстратор, уповноважена особа вста-
новлює особу заявника.

Встановлення особи заявника 
здійснюється на підставі документа, 
що посвідчує таку особу, передбаче-
ним Законом України “Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують грома-
дянство України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус”.

У разі коли заявником є іноземець, 
документом, що посвідчує особу та-
кого заявника, є національний, ди-
пломатичний чи службовий паспорт 
іноземця або інший документ, що по-
свідчує особу іноземця.

У разі подання заяви уповноваже-
ною на те особою державний реєстра-
тор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на 
підставі документа, що підтверджує 
її повноваження діяти від імені іншої 
особи.

Подання іноземцем заяв у сфері 
державної реєстрації здійснюється  
відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Порядку держаної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 р. № 1127.

9. Дострокове розірвання догово-
ру оренди земельної ділянки: поря-
док та правові підстави.

Дане питання регулюється стаття-
ми 31- 32-1 Закону України «Про орен-
ду землі».  Відповідно до частини 3 
статті 31 цього Закону, договір оренди 
землі може бути розірваний за згодою 
сторін. 

Розірвання договору за згодою 
сторін передбачає такий алгоритм дій:

A. Укласти додаткову угоду до 
договору оренди земельної ділянки, 
в якій передбачити розірвання до-
говору з певної дати та покладення 
на одну із сторін обов’язку  здійсни-
ти державну реєстрацію припинення 
права оренди землі.

B. Після укладення  додаткової 
угоди до договору оренди земель-
ної ділянки звернутися до суб’єкта 
державної реєстрації для проведен-
ня припинення державної реєстрації 
права оренди.

Важливо, що розірвання договору 
оренди землі в односторонньому по-
рядку не допускається, якщо інше не 

передбачено законом або цим дого-
вором.

На вимогу однієї із сторін договір 
оренди може бути достроково розі-
рваний за рішенням суду в порядку, 
встановленому законом.

Такий спосіб розірвання договору 
оренди реалізується шляхом подання 
відповідного позову до суду із аргу-
ментацією підстав для визнання дого-
вору оренди недійсним.

Додатково інформуємо, що за 
державною реєстрацією розірвання 
договору оренди землі може зверну-
тися як орендар, так і орендодавець 
до суб’єкта державної реєстрації або 
нотаріуса .

10.  Власник земельної ділянки 
бажає добровільно відмовитися від 
своєї земельної ділянки . як оформити 
відмову згідно закону?

Подається особисто заявником 
або уповноваженою особою шляхом 
звернення до суб’єкта державної реє-
страції або нотаріуса.

Відповідно до пункту 76 Порядку 
держаної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 2015 р. 
№ 1127 для державної реєстрації при-
пинення права власності на нерухоме 
майно у зв’язку з відмовою власника 
від права власності подається доку-
мент, що посвідчує право власності 
на об’єкт нерухомого майна (крім ви-
падків, коли право власності на такий 
об’єкт вже зареєстровано в Держав-
ному реєстрі прав).

11. Чи потрібно реєструвати право 
суборенди земельної ділянки  ? 

Статтею  4  Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» 
визначено перелік речових прав та їх 
обтяження, що підлягають державній 
реєстрації . 

Відповідно до абзацу 6 пункту 2 
частини 1 цієї статті, право постійно-
го користування та право оренди (су-
боренди) земельної ділянки підлягає 
державній реєстрації прав.

Порядок проведення державної 
реєстрації суборенди здійснюється 
в порядку передбаченому відповід-
но до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень», Порядку 
держаної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, за-

Продовження статті на ст 11.

твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 2015 р. 
№ 1127.

12. як зареєструвати право орен-
ди земельної ділянки, що входить 
до складу спадщини та перебуває в 
управлінні органу місцевого само-
врядування? 

Відповідно до статті 30-1 Закону 
України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», рішення органу місце-
вого самоврядування про передачу 
в оренду земельної ділянки, що вхо-
дить до складу спадщини та перебу-
ває в управлінні органу місцевого са-
моврядування, може прийматися і у 
разі відсутності державної реєстрації 
права власності територіальної гро-
мади на таку земельну ділянку в Дер-
жавному реєстрі прав.

Державна реєстрація права орен-
ди земельної ділянки, що входить 
до складу спадщини та передана в 
управління, проводиться у спеціаль-
ному розділі Державного реєстру 
прав без державної реєстрації права 
власності за особою, яка управляє 
спадщиною, крім випадків, коли пра-
во власності на таку земельну ділянку 
вже зареєстровано у Державному ре-
єстрі прав.

Під час державної реєстрації пра-
ва власності на таку земельну ділянку 
за спадкоємцем або територіальною 
громадою записи про обтяження пе-
реносяться до відповідної частини 
відкритого розділу Державного реє-
стру прав.

13. як діяти якщо орендар відмов-
ляється сплачувати орендну плату за 
договором оренди землі? які дії орен-
додавця?

Відносини, пов’язані з орендою 
землі, регулюються Земельним ко-
дексом, Цивільним  кодексом України, 
Законом України «Про оренду землі» , 
іншими нормативно-правовими акта-
ми, прийнятими відповідно до них, а 
також укладеним між сторонами до-
говором оренди землі.

Стаття 526 Цивільного кодексу 
України передбачає, що зобов’язання 
має виконуватися належним чином 
відповідно до умов  договору  та  ви-
мог  цього  Кодексу,  інших актів ци-
вільного законодавства,  а за відсут-
ності таких умов та вимог -  відповідно 
до   звичаїв   ділового  обороту  або  ін-
ших  вимог,  що  звичайно ставляться.

У випадку несплати орендної пла-
ти орендарем, орендодавець може 
звернутися до нього з листом-вимо-
гою щодо такої сплати. Однак зако-
ном не встановлено такого обов’язку 
для орендодавця, даний лист слугува-
тиме  підтвердженням факту неспла-
ти орендної плати та може використо-
вуватися у суді. 

Відповідно до статті 35 Закону За-
коном України «Про оренду землі»  
спори, пов’язані з орендою землі, ви-
рішуються у судовому порядку. Орен-
додавець має право безпосередньо  
звернутися до суду за вирішенням 
спору, пов’язаного зі несплатою 
орендної плати.

якщо умовами договору перед-
бачені санкції за порушення термінів 
виплати орендної плати, орендода-
вець має право вимагати їх сплати та 
стягнення у судовому порядку. 

Джерело: Головне територіальне 
управління юстиції у Львівській області
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ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ 

Кредитування за програмою «Білоруський імпорт»

Перелік необхідних документів для позичальника дивіться на сайті eximb.com

*    умови, наведені у пропозиції, є орієнтовними

**  після отримання компенсації від Уряду Республіки Білорусь у розмірі 2/3 облікової ставки НБУ, але не більше 8% річних

Привабливі умови кредитування 
за програмою «Білоруський імпорт»

Умови придбання сільськогосподарської техніки/транспорту/обладнання виробництва Республіки Білорусь*

Мета кредиту придбання сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та нового обладнання, 
вироблених у Республіці Білорусь

Валюта кредиту гривня

Початковий внесок від 15%

Строк кредитування до 60 місяців 

Процентна ставка за кредитом, річних від 11 %** 

Комісія за управління кредитом 0,10% щомісячно

Переваги кредитування в Укрексімбанку:

 � низька вартість кредиту за рахунок компенсації частини розміру процентної ставки Урядом Республіки Білорусь у розмірі 2/3 від облікової ставки НБУ,          
але не більше 8% річних;

 � можливість здешевлення вартості кредиту в разі придбання техніки/обладнання у продавців-партнерів Укрексімбанку; 

 � можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за індивідуальним графіком на строк до 12 місяців;

 � широкий перелік продавців та продукції білоруського виробництва, придбання якої кредитується;

 � індивідуальні умови обслуговування та повний комплекс сучасних банківських послуг;

 � фінансове партнерство від надійного державного Укрексімбанку.

Кредитування за програмою «Білоруський імпорт»

Перелік необхідних документів для позичальника дивіться на сайті eximb.com

*    умови, наведені у пропозиції, є орієнтовними

**  після отримання компенсації від Уряду Республіки Білорусь у розмірі 2/3 облікової ставки НБУ, але не більше 8% річних

Привабливі умови кредитування 
за програмою «Білоруський імпорт»

Умови придбання сільськогосподарської техніки/транспорту/обладнання виробництва Республіки Білорусь*

Мета кредиту придбання сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та нового обладнання, 
вироблених у Республіці Білорусь

Валюта кредиту гривня

Початковий внесок від 15%

Строк кредитування до 60 місяців 

Процентна ставка за кредитом, річних від 11 %** 

Комісія за управління кредитом 0,10% щомісячно

Переваги кредитування в Укрексімбанку:

 � низька вартість кредиту за рахунок компенсації частини розміру процентної ставки Урядом Республіки Білорусь у розмірі 2/3 від облікової ставки НБУ,          
але не більше 8% річних;

 � можливість здешевлення вартості кредиту в разі придбання техніки/обладнання у продавців-партнерів Укрексімбанку; 

 � можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за індивідуальним графіком на строк до 12 місяців;

 � широкий перелік продавців та продукції білоруського виробництва, придбання якої кредитується;

 � індивідуальні умови обслуговування та повний комплекс сучасних банківських послуг;

 � фінансове партнерство від надійного державного Укрексімбанку.

Друк: ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина»
Тираж 2000.
Відповідальний за випуск:  Вуйцик І.М.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛВ 1216/470
Розповсюджується безкоштовно.  
Видається при фінансовiй підтримці Львівської обласної ради та Львівської  

обласної державної адміністрації
Періодичність видання: один  раз в місяць


