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Консультації з актуальних питань 

земельних відносин  на Бродівщині 

12 вересня у Бродівському районі відбулися консультації з питань земельних 
відносин в рамках роботи мобільних точок доступу надання безоплатної правової 
допомоги. Цього дня консультації на Бродівщині надавали фахівці Головного 
територіального управління юстиції у Львівській області  на чолі з Віталією 
Шепегою.  

Із вступним словом до учасників інформаційного семінару звернулася голова 
Заболотцівської ОТГ Марія Дискант, яка коротко охарактеризувала ситуацію в 
сфері землекористування в  єдиній у районі об’єднаній територіальній громаді.  
Відзначимо, що консультації надавалися в новому приміщенні Центру надання 
адміністративних послуг, який нещодавно побудовано в даній ОТГ. 

Із актуальною інформацією до учасників зустрічі звернувся президент 
Львівської Аграрної палати Павло Музика, який розповів про необхідність 
системного захисту власників земельних паїв та юридично правильного 
розв’язання можливих конфліктних ситуацій. 

Учасники семінару отримали актуальну інформацію про діяльність 
Головного територіального управління юстиції області та комплекс заходів із 
інформаційної підтримки громадян та надання безоплатної правової допомоги. 
Віталія Шепега докладно розповіла громадянам про надання безоплатної правової 
допомоги громадянам і проінформувала присутніх про діяльність 
сервісу моніторингу SMS-маяк «Земля». Крім того, фахівці-юристи надали фахову 
інформацію про актуальні питання в сфері земельних відносин, зокрема аграріям, 
які працюють на території ОТГ.    
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

В рамках поїздки на Бродівщину відбулася зустріч з першим заступником 
голови Бродівської райдержадміністрації Володимиром Адамцем та в управлінні 
агропромислового розвитку району, де були надані відповіді на актуальні для 
агровиробників питання. Важливу інформацію з питань земельних відносин 
надали також головам сільських рад району. 

В рамках поїздки Павло Музика та 
члени консультативної групи 
ознайомилися з діяльністю аграрного 
підприємства ПП «АФ «Щедрий 
урожай», із вирощування хмелю, 
керівник якого Василь Гуляйгродський 
розповів про технологічні особливості 
галузі, проблеми із пошуком ринків 
збуту та про впровадження 
енергозберігаючих  технологій. Завдяки 
використанню паливних гранул 
підприємство відмовилося від 
споживання природного газу. 
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На Львівщині відбулася  

Міжнародна конференція 

«Птахівництво 2018» 

11-14 вересня у місті Трускавець відбулася XIV Міжнародна конференція та 
виставка «Птахівництво 2018», організатором якої  стала Асоціація «Союз 
птахівників України». 

Привітали учасників конференції народний депутат Олександр Бакуменко, 
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета, 
т.в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Людмила Гончаренко. 

Віктор Шеремета у своєму виступі відзначив, що враховуючи глобальні 
тренди, Україна нарощує виробництво м’яса птиці та наближається за його 
обсягами до провідних країн світу. За словами заступника міністра, у січні-липні 
2018 року  сільськогосподарськими підприємствами реалізовано 809,6 тис. тонн 
м’яса, що на 5 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

У вітальному слові Людмила Гончаренко окреслила перспективи розвитку 
галузі на Львівщині. 

«Підприємства галузі птахівництва найбільше впроваджують сучасні 
інноваційні технології виробництва, що дозволило виробникам України зайняти 
вагомі  позиції на світовому ринку, зокрема в країнах ЄС. У Львівській області 
промисловим птахівництвом займається 32 підприємства. Станом на 1 вересня 
2018 р. поголів’я птиці в промислових агроформуваннях Львівщини збільшилося 
на 11 % порівняно із аналогічним періодом 2017 року», – сказала Людмила 
Гончаренко. 

Окрему увагу було акцентовано на питанні підвищення виробництва, якості та 
безпеки продукції. М’ясо птиці є глобальним трендом на світовому ринку і попит 
на нього щорічно зростає. Згідно прогнозу OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-
2027, за 10 років світове споживання такої продукції збільшиться на 19 млн тонн 
(15,8%) і складе близько 139 млн тонн. 

На цьогорічній міжнародній конференції учасники обговорили сучасні 
тенденції розвитку птахівництва в Україні та світі, дізнаються про інноваційні 
технологічні рішення в промисловому птахівництві від вітчизняних та зарубіжних 
експертів, обміняються виробничим досвідом. Також на представлених в межах 
конференції виставкових експозиціях виробники ознайомляться з досягненнями 
технологічного прогресу, новинками в годівлі птиці та ветеринарії. 



6 

2018 / № 17 (88) 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Успішний досвід розвитку 

 сімейного фермерства  

на Самбірщині 

Розвиток сімейного фермерства створює передумови для забезпечення 
зайнятості населення та розвитку сільських територій. 

Один із успішних досвідів на Львівщині представляє голова сімейної ферми 
Микола Бурак, який успішно займається молочним скотарством в Бабинській 
сільській об’єднаній територіальній громаді на Стрийщині. 

24-річний фермер утримує сім корів та одне телятко, проте має амбіції для 
інвестицій в будівництво ще одного корівника для збільшення чисельності 
поголів’я до 30 корів.  

Підтримку молодому фермеру на перших етапах господарювання в 2016 році 
надала Львівська аграрна дорадча служба, фахівці якої допомогли  
спеціалізованою інформацією. В рамках канадського проекту «Розвиток 
молочного бізнесу в Україні» ЛАДС фермер отримав  вентилятори для 
тваринницького приміщення, лампи освітлення, спеціальні мати для корів, 
доїльний апарат і комп’ютерну систему для управління освтіленням і вентиляцією 
в приміщенні. Продуктивність корів,  наближається до 6 тонн за лактацію.  

Важлива допомога молодому та ініціативному фермеру надається на 
районному рівні. В 2017-2018 роках в бюджеті Бабинської   сільської об’єднаної 
територіальної громади  також надаються фінансові ресурси для підтримки 
господарства Миколи Бурака.   

Для диверсифікації збуту і уникнення небажаних цінових коливань на 
молоко, Микола Буряк започаткував виробництво сиру. На даний час в 
асортименті продукції виробника із Самбірщини сир качотта трьох видів та 
адигейський, який користується попитом споживачів Львівщини. 

Відзначимо, що фермерські господарства можуть скористатися фінансовою 
підтримкою, яка надається з державного та обласного бюджету. 
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Виробники Львівщини презентували  

свою продукцію на «Святі хліба» 

9 вересня в Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія 
Шептицького у Львові при підтримці Громадської організації  «Гільдія 
приватних пекарів та кондитерів Львівської області» відбулося «Свято хліба-
2018». 

Проведення свята у вересні стало вже доброю традицією в рамках якої  
хлібопекарські підприємства області представили найкращі зразки 
хлібобулочної продукції і запашної випічки. Цьогорічне  свято відбувається вже 
тринадцятий раз та представляє найкращі традиції хлібопекарської справи 
Галичини. 

Відвідувачі свята приймали участь у тематичних дитячих майстер-класах з 
випічки, конкурсах, а святкову атмосферу створювали виступи творчих 
колективів.  

Власну продукцію на святковому заході представили також фермери 
області, бджолярі, виробники сиру та равликів.  

Найкращих виробників продукції на святі відзначили почесними 

дипломами. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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На Львівщині за участю експертів 

Аграрної палати відбудуться  

зустрічі-консультації з актуальних 

питань земельних відносин 

6 вересня у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській 
області відбулася робоча зустріч президента Львівської Аграрної палати (ЛАП) 
Павла Музики і голови управи ЛАП Ігоря Вуйцика з керівництвом відомства 
Тарасом Гренем та начальником відділу взаємодії з суб’єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Віталією Шепегою. 

В рамках зустрічі обговорювалися різні юридичні аспекти у сфері 
землекористування, актуальні для аграріїв та власників земельних часток (паїв). 
Було досягнуто домовленості щодо участі експертів-дорадників ЛАП в роботі 
мобільних точок доступу надання безоплатної правової допомоги. Такі 
консультації у сільських населених пунктах проводитиме  Головне територіальне 
управління юстиції  упродовж вересня-листопада поточного року. 

Зустрічі в районах Львівщини будуть відбуватися в рамках роботи мобільних 
точок доступу до системи безоплатної правової допомоги по населених пунктах 

Сторони також обговорили більш довгострокові напрями співпраці, 
зорієнтовані на підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок 
власників земельних часток (паїв) у правовому супроводі оформлення права 
власності на землю та майно, їх державної реєстрації, розвитку сприятливого 
підприємницького середовища та покращення інвестиційного клімату у сільських 
громадах Львівщини. З цією метою  учасниками домовлено про підготовку та  
підписання відповідного  меморандуму. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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ГРАФІК 

роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги 

по населених пунктах Головного територіального управління юстиції  

у Львівській області на період  вересень-листопад 2018 року 

№ Дата 

виїзду 

Назва населеного пункту, 

район, місце організації 

мобільної точки доступу 

  

Персональний склад групи 

1 

  

 18.09.

2018 

Волицька ОТГ  
Мостиського р-ну 

с. Волиця,  
вул. Дружби, 22 

- Шепега В.В. (начальник відділу  взаємодії з суб'єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів); 
- спеціаліст відділу ВСДРПКДР 

2 

  

25.09.

2018 

  

  

Жовтянецька ОТГ  
Кам’янка-Бузького р-ну 

с. Жовтанці, 
вул. Львівська, буд. 2 

- Грень Т.Я. (начальник Головного територіального управління юстиції у 
Львівській області); 
- спеціаліст відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації/спеціаліст відділу 
взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів 

3 

  

02.10.

2018 

  

Магерівська ОТГ 
Жовківського р-ну 

смт. Магерів,  
вул. Жовківська, буд. 3 

- Адамська І.П. (начальник відділу  розгляду звернень та забезпечення 
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації); 
- спеціаліст відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації  

4 

09.10.

2018 

  

Славська ОТГ  
Сколівського р-ну 

смт. Славське, 
 вул. Івасюка, буд. 10 

- Шепега В.В. (начальник відділу  взаємодії з суб'єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів); 
- спеціаліст відділу ВСДРПКДР 

5 

16.10.

2018 

  

  

Міженецька ОТГ 
Старосамбірського р-ну 

с. Міженець, 
 вул. Миру, 4 

- Шепега В.В. (начальник відділу  взаємодії з суб'єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів); 
- спеціаліст відділу ВСДРПКДР 

  

6 

  

  

  

23.10.

2018 

  

Підберізцівська ОТГ  
Пустомитівського  
р-ну, с. Підберізці, 
вул.Т.Шевченка, 25 

  
  

- Грень Т.Я. (начальник Головного територіального управління юстиції у 
Львівській області); 
- спеціаліст відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації/спеціаліст відділу 
взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів 

  

7 

  

30.10.

2018 

 Новокалинівська  ОТГ 
Самбірського р-ну 
м. Новий Калинів,  

площа Авіації, буд. 1а 

- Шепега В.В. (начальник відділу взаємодії з суб'єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів); 
- спеціаліст відділу ВСДРПКДР 

  

8 

  

  

 06.11.

2018 

 Великомостівська ОТГ 
Сокальського р-ну 
 м. Великі Мости,   

вул. Шевченка, буд. 6 

- Адамська І.П. (начальник відділу  розгляду звернень та забезпечення 
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації); 
- спеціаліст відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

 9 

  

13.11.

2018 

  

Щирецька ОТГ 
Пустомитівського р-ну 

смт. Щирець,  
площа Ринок, 8 

  
  

- Грень Т.Я. (начальник Головного територіального управління юстиції у 
Львівській області); 
- спеціаліст відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації/спеціаліст відділу 
взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів 

10 

  

20.11.

2018 

  

Рудківська ОТГ  
Самбірського р-ну 

м. Рудки,  
площа Відродження, 

буд. 1 

- Адамська І.П. (начальник відділу  розгляду звернень та забезпечення 
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації); 
- спеціаліст відділу  розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 
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У Львові розлянули питання 

використання інноваційних 

технологій для побудови карт 

 та продуктів супутникового 

моніторингу 

14 вересня в приміщенні департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації в межах програми Світового банку «Підтримка прозорого 
управління земельних ресурсів в Україні» організували нараду за участі 
представників Інституту космічних досліджень», компанії EOS, Головного 
управління статистики у Львівській області, Головного управління водних ресурсів, 
Львівської філії ДУ «Держгрунтохорона», Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства. 

У межах наради розглянули питання аспектів використання інноваційних 
технологій для побудови карт та продуктів супутникового 
моніторингу. Представили  попередні результати, розробленої за допомоги 
супутникових даних, карти класифікації Львівської області як пілотної області-
учасниці програми Світового банку в частині моніторингу землекористування, 
лісів, водних ресурсів,  а також спільно напрацювали пропозиції покращення 
отриманого продукту. 

Джeрeло: www.loda.gov.ua 

 Агровиробники Львівщини 

прийняли участь в семінарі з питань 

земельних відносин 

14 вересня у Львові при підтримці компанії «Agro Events» відбувся 
тематичний агросемінар «Земля та захист бізнесу». 

В рамках семінару фахові юристи розповіли агровиробникам актуальну 
інформацію щодо питань присвячених порядку оформлення договору оренди, 
формулюванню істотних умов договору оренди, виплати орендної плати, захисту 
прав власності на землю, автоматизації управління земельним банком та іншим 
актуальним питанням. 

Консультації учасникам семінару надали юристи компаній «TOTUM», 
«Kosovan Legal Group», а також картографічної компанії «Global GIS».   

Участь у семінарі прийняли агровиробники Львівської, Тернопільської та 
Рівненської областей. 
Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джeрeло: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Аграрії Львівщини отримали 

чергову підтримку 

У 2018 році на фінансову підтримку аграріїв Львівщини з обласного бюджету 
виділено 19,6 млн грн, що є одним з найбільших обсягів підтримки серед областей 
України. 

29 серпня 2018 року проведено чергове засідання конкурсної комісії на 
виконання заходів обласної Комплексної програми підтримки та розвитку 
агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки. 

Фермери представили бізнес-плани розвитку своїх господарств за напрямами 
ягідництво, садівництво, овочівництво, молочне скотарство та вівчарство.                           
За результатами засідання чотирьом суб’єктам господарювання надано право на 
фінансову підтримку у вигляді пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млн.грн. 

Загалом у поточному році пільговими кредитами скористались 18 суб’єктів 
господарювання. За рахунок кредитних коштів придбано обладнання для доїння 
кіз, 6 тракторів,гноєтранспортер, часникову саджалку, зерновоз, саджанці 
винограду, малини та лохини, племінне поголів’я свиней та корів, встановлено                        
2 системи крапельного зрошення, посаджено 4 га малини та 4 га суниці садової, 
створено 20 нових робочих місць. 

Джерело: www.loda.gov.ua 

12 вересня 2018 року в департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації відбулось навчання з підготовки проектів регіонального 
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 
отриманих від Європейського Союзу. 

Учасників ознайомили із умовами і можливостями для участі, розповіли про 
основні акценти при написанні проектів. 

В цьому році оголошення конкурсу очікується в кінці вересня за 7 напрямами, 
серед яких «Сільський розвиток». 

В Департаменті агропромислового 

розвитку Львівської ОДА 

відбулось навчання з підготовки 

проектів регіонального розвитку 
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Джeрeло: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

У Львівській області станом на 1 вересня прийняли документи та нарахували 
дотацію 10464 фізичним особам – власникам тварин, які у своїх господарствах 
утримують 15099 гол молодняка ВРХ. Загальна сума дотації – 11130,3 тис 
гривень. 

Відповідно до прийнятих документів, департамент  агропромислового 
розвитку сформував зведену відомість та подав до Міністерства аграрної політики 
та продовольства України для виплати другого траншу дотації фізичним особам за 
утримання молодняка ВРХ. 

Прийняття документів на дотацію триває, третій етап буде завершений                        
1 грудня. 

Для отримання  третього траншу дотації фізичні особи-власники тварин 
повинні подати до органів місцевого самоврядування наступні документи: 

- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка –  
витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з 
ідентифікації  і реєстрації тварин; 

- копію паспорта особи – власника тварини; 
- копію довідки  або договору про відкриття рахунку в банку; 
- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини. 
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання із 

наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі: за досягненням 
віку 4 місяці – 300 гривень за голову, 8 місяців – 700 гривень, 12 місяців –                              
1 500 гривень. Загалом при досягненні молодняком 12 місячного віку кожен 
власник тварини може отримати 2500 гривень. 

На Львівщині понад 10 тисяч осіб 

одержать держдотації за 

утримання молодняку ВРХ 
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Джерело: www.lfm.com.ua 

Джерело:  Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

На Львівщині планують пожвавити 

розвиток виноградарства 

7 вересня голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся із учасниками                     
ГО «Спілка виноградарів та виноробів Львівщини» для узгодження спільної 
роботи в напрямі розвитку галузі. 

Під час зустрічі порушили нагальні питання сфери виноградарства, зокрема, 
щодо сертифікації саджанців, пільгові кредити для купівлі техніки, а також участі у 
земельних аукціонах. 

«Найголовніше зараз скоординувати зусилля для спільної роботи. Разом ми 
обов’язково досягнемо результату. Виноградарі повинні чітко розуміти, в якому 
напрямі рухатись, а механізми досягнення мети знайдемо разом. Львівська 
облдержадміністрація зацікавлена у розвитку цієї галузі, оскільки це шлях до 
зміцнення економіки регіону та підвищення добробуту людей», – звернувся до 
виноградарів Олег Синютка. 

У межах зустрічі також порушили питання створення кооперативу 
виноградарів, задля консолідації ресурсів виробників та можливості участі у 
державних та обласних програмах підтримки. 

Окрім того, присутні зійшлися на думці про потребу внесення змін до 
Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва 
Львівської області на 2016-2020 роки в частині підтримки розвитку 
виноградарства. 

ГО «Спілка виноградарів та виноробів Львівщини» об’єднала навколо себе 
майже 50 виробників, які хочуть розвивати галузь виноградарства на території 
Львівської області в промислових масштабах. Плантації винограду посаджено у 
Жовківському районі – на площі 2,5 га, а також на території Яворівського району – 
1 га та Городоцькому районі – 0,6 га. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: www.lfm.com.ua 
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Враховуючи те, що особисті селянські господарства є найчисельнішими 
представниками сімейного типу в аграрному секторі економіки, та і фактично 
працюють, як сімейні фермерські господарства, необхідно створити правові, 
економічні і соціальні умови їх трансформації з набуттям статусу юридичної, 
фізичної особи-підприємця-виробника сільськогосподарської продукції, їх 
повноцінної участі в аграрному ринку, стимулювання створення на їх основі 
кооперативних утворень, об’єднань, асоціацій, посилення соціального захисту.      
Саме тому, як продовження стратегічної програми розвитку та підтримки таких 
господарств, прискорення трансформації особистих селянських господарств                         
у сімейні фермерські товарного напрямку, проводиться Фестиваль «Кращий 
господар Львівщини». 

У програмі фестивалю визначатиметься кращий господар Львівщини серед 
фермерських і серед селянських господарств та кооперативів, планується 
проведення різноманітних конкурсів (перегони равликів, зважування птиці на око, 
доїння кіз, спортивні естафети та інші конкурси), виступи творчих колективів, 
розваги тощо. Можна буде посмакувати улюбленими стравами та напоями, які 
виготовлені з українських продуктів. 

В межах Фестивалю діятиме ярмарок, де можна буде придбати якісну 
продукцію і тим самим підтримати українського виробника цікавих товарів.                          
В асортименті ярмарку –  фермерські сири та молочні продукти; домашні ковбаси, 
паштети, копченості; українські устриці, хліб і випічка; різноманітні соуси, 
конфітюри та джеми; шоколад, мед, десерти і солодощі, крафтове пиво та багато 
іншого. 

Джерело: www.shuvar.com 
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Джерело: www..poultryukraine.com 
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 На Львівщині відбудеться III Міжнародна агропромислова 

виставка «EuroAGRO»  

Традиційно  22-24 листопада у Львові відбудеться III Міжнародна 
агропромислова виставка «EuroAGRO-2018»,  яка є яскравим прикладом 
співпраці двох країн-організаторів  TARGI KIELCE S.A. (Polska,Kielce) та              
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів), які запрошують українські компанії до 
участі в Міжнародній агропромисловій виставці «EuroAGRO» у Львові.  

«EuroAGRO-2018» – це подія, яка наближає нас до європейських стандартів 
і відкриває можливості для міжнародної співпраці в агропромисловому секторі                     
з країнами Європейського союзу.  

Тематичними розділами цьогорічної експозиції будуть:  агротехніка (сівалки, 
жниварки, дискові борони, культиватори, розкидачі міндобрив, передпосівні 
агрегати, агрегати ґрунтообробні, плуги, ін.); мікродобрива, засоби захисту 
рослин, насіння, лабораторне обладнання; садовий інструмент; IT технології                      
в управлінні АПК та ін. Відтак, асортимент продукції, який представлений на 
виставці  дає змогу виконувати практично всі технологічні процеси аграрного 
виробництва. 

В рамках виставки традиційно буде представлена польська експозиція,                       
а також запрошені компанії з таких країн: Угорщина, Білорусь, Молдова та 
Туреччина. Сприятливими факторами стали географічна близькість країн, 
інвестиційна зацікавленість в ринку та розширення напрямків співробітництва. 

Крім цього, формується програма супутніх заходів з урахуванням останніх 
тенденцій розвитку галузі, де будуть відбуватися B2B-зустрічі, презентації та 
дискусії між представниками аграрного ринку різних країн.  

  
«EuroAGRO-2018 »   –  останні тренди, ще більше сенсу, ще більше користі                   

і ще більше знайомств. 
Реєстрація учасників: www.galexpo.com.ua/agro  
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Упродовж вересня проект IFC «Аграрні розписки в Україні» проведе серію 
відкритих вебінарів щодо різних аспектів роботи з аграрними розписками. 
Експерти та учасники ринку поділяться рекомендаціями та практичним досвідом 
використання аграрних розписок, а також дадуть відповіді на запитання 
учасників вебінарів. 

Вебінари відбудуться згідно з графіком: 
- 19 вересня, об 11:00 год  - вебінар для нотаріусів «Посвідчення аграрних 

розписок» ; 
- 20 вересня, об 11:00 год - вебінар для фермерів «Оформлення аграрних 

розписок: поради та рекомендації»; 
- 25 вересня, об 11:00 год - вебінар для нотаріусів «Підключення до Реєстру 

аграрних розписок»; 
- 27 вересня, об 11:00 год - вебінар для фермерів «Виконання та закриття 

аграрних розписок». 
Реєстрація: http://seminar.livevideo.com.ua/?p=anketa&event_id=79&lang=ua 

В Україні відбудуться інформаційні 

вебінари на тему аграрних розписок 

10 вересня на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект Закону України «Про забезпечення 
простежуваності походження водних біоресурсів та продукції з них». 

13 вересня Мінагрополітики оприлюднило проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державного 
контролю та посилення відповідальності за порушення у сфері використання та 
охорони земель, збереження ґрунтового покриву земельних ділянок». 

 03 вересня Мінагрополітики оприлюднило проект Наказу «Про затвердження 
Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у 
птахівництві та зразків форм племінного обліку». 

Мінагрополітики оприлюднило 

законопроект з простежуваності 

походження водних біоресурсів 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Джерело: www.agrovolyn.gov.ua 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Сільськогосподарські виробники 

Львівщини одержали кошти                

для покращення генетичного 

потенціалу тварин 

Наказом Мінагрополітики України від 21.08.2018 р. затверджено розподіл 
коштів, передбачених для надання часткового відшкодування вартості закуплених 
племінних тварин. Фінансову підтримку надано 4 господарствам області на 
загальну суму фінансування 1,3 млн грн,  якими закуплено 284 гол. племінних 
тварин. 

Водночас повідомляємо, що внесено зміни до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107. 
Зокрема сільгоспвиробникам надали можливість одержувати часткове 
відшкодування вартості спермопродукції не лише українського походження, а і 
іноземного. 

Державна підтримка надається суб’єктам господарюванняувигляді часткового 
відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, які придбані та 
оплачені у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року. 

Документи для отримання часткового відшкодування вартості племінних 
тварин, сперми та ембріонів суб’єкти господарювання подають до 5 листопада 
поточного року комісії Мінагрополітики України. 

Джерело: www.iec-expo.com.ua 
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Інформація для агровиробників Львівської області  

про актуальні тендерні пропозиції  в системі «РroZorro» 

№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

1 
3ef24fb1f805411baf41dbd9c4f2c12b 

Овочі 

(капуста)  
37 18 вересня 2018 

Національний природний парк  

Сколівські Бескиди 

2 

a1cee8f7cd1b45ddabb815da84f6ef68 Фрукти 52 18 вересня 2018 
КЗ Головненська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат "Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки" 

3 

c7abb95e747c4a89bf6c3440da52c681 Картопля 14 18 вересня 2018 
Затурцівська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат "Центр освіти та соціально 

- педагогічної підтримки " 

4 
 529022dfe203486d8ff638339e3f2c6c Овочі (буряк) 25 18 вересня 2018 

Національний природний парк  

Сколівські Бескиди 

5 
747144843d2447bb3ff1fe7fc3673a5 

Овочі, фрукти 

та горіхи 
47 18 вересня 2018 

Хустська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради 

6 

788b157e0be0445f94cdb92cd76efee6 
Картопля сорту 

"Біла роса" 
13 19 вересня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної ради 

Професійно-технічне училище-інтернат 

професійної реабілітації учнів-інвалідів м. 

Самбора 

7 
1a34d02479fc4748a956c4ac2b75a332 

Овочі (буряк, 

цибуля, морква, 

капуста 
16,9 19 вересня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної ради 

Професійно-технічне училище-інтернат 

професійної реабілітації учнів-інвалідів м. 

Самбора 

8 
df9ccdbd360944b89d188aa6ebe9bff7 

Капуста, буряк, 

морква, цибуля 
110 19 вересня 2018 

Комунальне некомерційне підприємство 

"5-а міська клінічна лікарня м. Львова" 

9 
011df6e86e7c41179d3e6ca2d788c093 Картопля 80 19 вересня 2018 

Волинська обласна психіатрична лікарня 

№1 м.Луцька 

10 
1099378b83ea4556a30738fd312cd2f3 Овочі свіжі 135 20 вересня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради Львівський геріатричний пансіонат 

Джерело: www.prozorro.gov.ua 

11 

179a74ba68ab4e3ea5bf46d15dc8a147 Картопля 95 20 вересня 2018 
Комунальний заклад Львівської обласної 

ради Львівський геріатричний пансіонат 

12 
c1e41509bfc840daab6b1c714003bd99 

Картопля харчова 

 (велика) 
60 21 вересня 2018 

Теребовлянський психоневрологічний 

будинок-інтернат 

13 
638619893c104eed8dfe0dcaebe7c92b 

Зернові культури та 

картопля  
60 21 вересня 2018 Тернопільська університетська лікарня 

14 

a5bd98206f5e4c18b0ca6138fddb5250 Овочі 356,9 24 вересня 2018 
Управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради 

15 
6ec2ae0db51a491fb780bd76c77584c8 

Овочі 

коренеплідні, буряк 
175,5 24  вересня 2018 

Регіональна філія «Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця» 

16 
a5563fe214f34a0496f77207b2b0d474 

Зернові культури та 

картопля  
87 24 вересня 2018 

Тернопільська обласна дитяча клінічна 

лікарня 

19 
d7d8a4ea8a3f4504aaba02b9db8de994 Картопля 270 28 вересня 2018 

Військова частина 1241 Національної 

гвардії України 

17 
8adf441a94fd488f9de0cc380ea2fb41 Картопля 72 29 вересня 2018 

КЗ Львівської обласної ради "Львівський 

онкологічний регіональний лікувально-

діагностичний центр" 

18 
a4aba1b35aae458f968d97a5921b3187 

буряк, капуста, 

цибуля, морква 
121,6 29 вересня 2018 

КЗ Львівської обласної ради "Львівський 

онкологічний регіональний лікувально-

діагностичний центр" 

20 

40a76728baa8466da7aeb9e015d5e179 
Овочі, фрукти та 

горіхи 
255 30 вересня 2018 

Відділ освіти Шевченківського та 

Залізничного районів управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 
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З якого моменту слід 

обчислювати строк договору 

оренди землі? 

Правовідносини щодо оренди земельних ділянок регулюються Законом 
України «Про оренду землі», Земельними Кодексом України та Цивільним 
Кодексом України.  

З 25.10.2001 року діє частина 2 статті 125 Земельного кодексу («Виникнення 
права власності та права користування земельною ділянкою»), яка 
регламентувала: «Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення 
договору оренди і його державної реєстрації». 

З 02.10.2003 року діє стаття 18 Закону «Про оренду землі», в якій 
передбачено «Договір оренди землі набирає чинності після його державної 
реєстрації». 

З 02.05.2009 року діє стаття 125 Земельного Кодексу (у редакції згідно із 
Законом України від 05.03.2009 р. № 1066-VI): «Право власності на земельну 
ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної 
ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав». З 02.05.2009 року 
законодавством передбачено подвійну реєстрацію, а саме: державну реєстрацію 
договору і державну реєстрацію права, а договір оренди набирає чинності після 
його державної реєстрації. 

З 01.01.2013 року частиною 3 статті 3 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», визначено: «Права 
на нерухоме майно та їх обтяжень, які підлягають державній реєстрації відповідно 
до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації» (стаття 18 Закону України 
«Про оренду землі», відповідно до якої «договір оренди землі набирає чинності 
після його державної реєстрації виключено»).  

Редакція статті 17 від 05.04.2015 року Закону України «Про оренду землі» 
передбачила: «Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим 
орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди». 

Таким чином: 
- з 25.10.2001 р. по 01.05.2009 р. містилась вимога лише державна реєстрація 

договору; 
- з 02.05.2009 р. по 31.12.2012 р. державна реєстрація права, і державна 

реєстрація договору; 
- з 01.01.2013 р. діє лише державна реєстрація права. 
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На сьогодні, Верховним Судом України висловлену наступну правову позицію 
щодо початку відліку строку дії договору оренди землі: «Строк дії договору оренди 
землі починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення» 
(постанова ВСУ № 6-2777цс16 від 18.01.2017 р.). 

Набрання договором чинності є моментом у часі, коли починають діяти права 
та обов’язки по договору, тобто коли договір (як підстава виникнення 
правовідносин та письмова форма, в якій зафіксовані умови договору) передбачає 
правовідносини, на виникнення яких було спрямоване волевиявлення сторін. 

Строк дії договору визначається залежно від норми права, що діяла на момент 
підписання такого договору, зокрема або з моменту реєстрації договору                           
(до 31.12.2012 р. включно), або з моменту реєстрації права (з 01.01.2013 р.). 

Джерело: Головне територіальне управління юстиції у Львівській області 

Мінагрополітики розробляє підзаконні 

акти для повноцінного функціонування 

«органічного» закону 

Закон України 2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції», що набрав чинності                        
2 серпня 2018 року та вводиться в дію через рік, є важливим кроком в питанні 
вдосконалення законодавчого регулювання виробництва та обігу органічної 
продукції в Україні. Але для того, щоб Закон повноцінно запрацював, ми маємо 
підготувати відповідні підзаконні акти та виконати «домашні завдання», серед 
яких розробка та запуск реєстрів операторів ринку, органів сертифікації та 
органічного насіння. 

Про це заявила заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. 

 «Цей Закон є фундаментом для формування ефективного регулятивного поля 
для виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції. Закон 
приводить вимоги до виробництва та обігу органічної продукції у відповідність до 
європейських та світових стандартів та запроваджує державний нагляд та 
контроль за господарською діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції.  

За словами заступника Міністра, Мінагрополітики вже розробило перший 
драфт порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної 
продукції, який включає такі важливі аспекти, як особливості ведення 
паралельного виробництва, зберігання, перевезення та маркування окремих видів 
органічної продукції та інше. 

 «Окрім того, даний Закон дасть нам можливість більш ефективно та фокусно 
формувати програми державної підтримки аграрних виробників, які займаються 
чи бажають займатись органічним сільськогосподарським виробництвом. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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10 причин купувати упакований хліб 

Досить часто можна почути, що хліб в упаковці (правильніше згідно ДСТУ - 
у пакуванні) не такий смачний, як хліб без упакування… Що люди проти 
пластику, тому не купують запакований хліб… Що запакований хліб дорожчий, 
ніж хліб без упаковки… Якому з цих аргументів ви віддаєте перевагу? Звісно, 
купувати хліб в упаковці чи без – особистий вибір кожного. Однак дозвольте 
поділитися з вами 10 причинами, чому більшість освічених та успішних людей 
віддають перевагу упакованому хлібу. Можливо, після ознайомлення з ними ваша 
думка зміниться.  

1. Упаковка захищає хліб від мікроорганізмів, які супроводжують виріб від 
моменту виходу з печі до споживання. 

Упаковка потрібна для того, щоб убезпечити продукт від можливого 
недотримання санітарно-гігієнічних норм працівниками під час транспортування 
виробу в торгові точки та від контакту виробу з різними поверхнями та руками 
інших споживачів. 

2. Упаковка допомагає хлібу довше залишатися свіжим. 
Хліб без упаковки при зберіганні втрачає вологість м’якушки, тому швидше 

черствіє. Тоді як упаковка дозволяє щонайменше вдвічі довше зберігати продукт 
свіжим та ароматним.  

3. Упаковка виступає гарантом захисту продукту від підробок. 
За допомогою упаковки відомі виробники борються з підробками продукції. 

На упаковці вказана назва виробника продукції, який несе пряму відповідальність 
за її якість. Також вказаний номер партії та бригади, яка пакувала хліб. Купуючи 
хліб без упаковки, ви позбавляєте себе можливості доступу до цієї інформації для 
перевірки чи оскарження якості продукту 

4. Матеріал упаковки – безпечний для здоров’я. 
Для пакування хлібобулочних виробів використовують пакувальні матеріали, 

застосування яких у контакті з харчовими продуктами, дозволено центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони здоров'я. Пакувальні матеріали враховують особливості продукту з 
делікатною текстурою, відносно коротким строком придатності та відповідає 
діючим державним стандартам.  

5. Упаковка дозволяє хлібу «дихати». Сучасна упаковка, в основному, 
перфорована, має невеликі отвори, які дозволяють хлібу «дихати», не зазнаючи 
стороннього впливу середовища. 



24 

2018 / № 17 (88) 

6. Упаковка для хліба, як етикетка для одягу, говорить про його 
характеристики. На упаковці запакованого хліба, окрім інформації про 
виробника, ви знайдете інформацію про склад продукту, інгредієнти, які до нього 
входять, дату виготовлення та умови зберігання Тоді як про складники хліба без 
упаковки можна лише здогадуватись. 

7. Упаковка допомагає економити час на покупки. Індивідуальна упаковка 
хліба дозволяє швидше розпізнати продукт на полиці поруч з аналогічними 
виробами та робити вибір перевірений досвідом. 

8. Упакований хліб – практичний у використанні.  Упакований продукт – 
зручний у транспортуванні з магазину додому, під час поїздок на природу, тощо. 
Важко навіть уявити, як можна без упаковки перевозити, зберігати нарізаний хліб. 

9. Упаковка – стильний елемент продукту. Погодьтеся, зовнішній вигляд 
товару відіграє не останню роль під час здійснення покупки. Естетична упаковка з 
якісним друком, тихим та прозорим пакувальним матеріалом тішитиме око навіть 
найвибагливішого покупця. 

10. Ціна на запакований хліб – доступна. Ціни на запакований хліб та хліб 
без упаковки критично не відрізняються, а безпечність споживання хліба, що 
зберігається упакованим – очевидна. 

Джерело: www.hlibprom.com.ua 

III Міжнародний  Форум  

«Медова осінь на Львівщині 2018»  

Запрошуємо Вас на III Міжнародний  Форум «Медова осінь на Львівщині, 
2018. Прикордонні зустрічі», що відбудеться у м. Львів 17-23 вересня 2018 року. 

Організатори: Всеукраїнське Братство Бджолярів України, Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy w Łodzi, Інститут біології тварин НААН. 

В рамках III Міжнародного Форуму «Медова осінь на Львівщині 2018. 
Прикордонні зустрічі»  будуть проходити : 
∙ Наукова Конференція «Бджільництво як основа  сталого розвитку аграрного 
сектору України  та Польщі  в  контексті правил  Європейського Союзу». 
∙ Представлення технічних досягнень та інновацій у бджільництві «Ярмарок 
ідей». 
∙  Дегустація  меду «Смаколики від бджіл». 
∙  Програма  для цивільних та військових «Допомога на бджолиних крильцях». 
∙ Відвідування апіоб’єктів Львівської області у м. Жовква та м. Броди. 

Джерело: www.honeyua.com 
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Проект «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури 
агротуристичного кластера «ГорбоГори» (надалі – Проект) переміг у конкурсі 
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. 

Ідея створення кластеру виникла у 2017 році з ініціативи фермерів, в тому 
числі учасників АТО і нині об’єднує території трьох сільських рад 
Пустомитівського району Львівської області (Семенівської, Поршнянської та 
Раковецької). 

Наближеність території кластеру до обласного центру, наявність природно-
кліматичних, аграрного і людських ресурсів дозволяє розвивати виробництво 
органічної сільськогосподарської продукції, надавати рекреаційні, агротуристичні 
послуги, відновлювати автентичні види ремісництва. Утім, для розвитку кластеру 
необхідні певні інфраструктурні об’єкти та інституційна підтримка, що зумовлює 
актуальність цього Проекту. 

У 2017 році 5-ма членами агротуристичного кластеру створено 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ГорбоГори», який сьогодні 
вже об’єднує 35 учасників. Членами кооперативу стали фермерські господарства, 
фізичні особи-підприємці та інші виробники сільськогосподарської продукції.                       
З метою популяризації агротуристичного кластеру «ГорбоГори» та розширення 
збутової мережі коштами обласного і районного бюджетів реконструйовано 
приміщення та відкрито фермерський магазин у м. Пустомити за активної 
організаційної і фінасової участі фермерської спільноти. Уже два роки поспіль 
проходить фестиваль «ГорбоГори», а в його рамках ярмарок фермерської 
продукції «Добрі традиції Галичини». Цьогоріч у фестивалі взяли участь більше           
2 тисяч гостей та учасників. 

Людмила Гончаренко, т.в.о. 

директора департаменту 

агропромислового розвитку 

Львівської  облдержадміністрації 

  

Зеновій Древняк,  

голова Львівського  

обласного фонду  

підтримки будівництва  

на селі 

Антон Мільчевич, керівник агротуристичного 

кластеру і сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу «ГорбоГори», голова фермерського 

господарства «Радвань-Нова» 

Розвиток агротуристичного кластеру «ГорбоГори» –   

успішний досвід сільських територій Львівщини  
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Реалізація Проекту планується протягом 2 років. Загальна вартість проекту – 
27,6 млн.грн., в т.ч. 24,8 млн. грн. за рахунок коштів ЄС, а 2,76 млн. грн. – 
співфінансування з місцевих, зокрема фермерських, джерел.  

Ініціатором проекту виступила Львівська обласна державна адміністрація,                   
а замовником – Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на 
селі. 

Далі – збільшення площ земель сільськогосподарського призначення, 
залучених до органічного сільськогосподарського виробництва та земель 
рекреаційного призначення.  Для цього необхідно провести корчування самосіву – 
кущів і дерев та окультурення земельних ділянок під вирощування органічної 
сільськогосподарської продукції та прокладання туристичних маршрутів.   

Наступним кроком має стати підведення комунікацій до перспективних для 
створення кемпінгів ділянок. В подальшому – будівництво туристично-
інформаційного центру кластера «ГорбоГори», запуск інтернет-порталу кластеру, 
відкриття Центру «Місто майстрів» і агросадиби, сполучених з невеликими 
кемпінгами.            
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Територією сільських рад будуть прокладені та промарковані пішохідні, 
велосипедні та кінні маршрути активного туризму, лижна траса. Туристичний 
інформаційний центр  кластера «ГорбоГори» сприятиме залученню туристів і 
споживачів традиційної фермерської продукції, функціонуючі майстер-школа, 
агросадиба, туристичні кемпінги дозволять підтримати та стимулювати розвиток 
альтернативних форм сільського підприємництва через створення умов, які 
потребують додаткового фінансування, недоступного окремим дрібним 
товаровиробникам.  

Сільськогосподарський кооператив «ГорбоГори» після завершення Проекту 
стане  правонаступником  створених інфраструктурних об’єктів, ТІЦ, 
транспортних-технологічного підрозділу, інтернет-магазину, це забезпечить 
фінансову та інституційну сталість його результатів. 
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Василь Кузьменко,  голова правління   

ГО «Кластер Енергії» 

Слово ЕНЕРГІЯ викликає в нашій уяві безліч асоціативних образів, 
посідаючи важливе місце поряд зі словами: БЕЗПЕКА, МИР, ПОВІТРЯ,  ВОДА, 
СОНЦЕ, СИЛА, ЗДОРОВ’Я. 

Наше сучасне життя вже немислиме без енергії. І ми, чим далі, то платимо за 
неї все більш непомірну ціну. І не тільки грошима, а й життями наших воїнів і, 
навіть, ризикуємо незалежністю України. Адже викопні джерела енергії 
монополізовані певними силами і цілими країнами. Крім того, всі ми 
усвідомлюємо вичерпність запасів вугілля, нафти, газу. 

Тому безальтернативним видається шлях отримання енергії з альтернативних 
відновлювальних джерел енергії таких як сонце, вітер, вода, біомаса, в т.ч., Біогаз. 

Львівщина має унікальне поєднання цих чинників для гармонійного розвитку 
біоенергетичної галузі, застосовуючи природний механізм регулювання пікових 
навантажень за рахунок перетворення енергії біомаси в біогаз з наступним 
перетворенням у електроенергію в нічний час, коли падає потужність СЕС. 
Вологий мікроклімат Львівщини, велика кількість неугідь є підгрунтям для 
вирощування так званих енергетичних рослин. Крім того в фермерських 
господарствах та домогосподарствах мешканців області накопичується величезна 
кількість відходів рослинництва та тваринництва, які забруднюють довкілля і 
розбалансовують екосистему. Ці відходи можуть слугувати сировиною для 
біогазових установок, як показує досвід багатьох країн світу від Заходу 
(Німеччина, Англія, Польща) до Сходу (Китай, Індія). І, якщо західні сусіди 
прогресують більше в масштабних промислових проектах видобування біометану, 
то Китай та Індія потужно використовують потенціал домогосподарств, 
застосовуючи малі біогенератори, перетворюючи відходи в біодобрива та біогаз 
,який використовують для побутових потреб. 

Історично Українці споконвіку осідлали і вітер і воду, використовуючи їх 
енергію в млинах, пилорамах, гідроелектростанціях та інших пристроях. 

Нові технології дозволили за рахунок фотовольтаніки отримувати 
електроенергію з сонячного випромінювання. 

Настав час раціонального використання біомаси, як поновлювального 
джерела енергії, а також ефективно використовувати наявні природні та земельні 
ресурси Львівщини для вирощування біомаси (швидкоростучі та технологічно 
зручні рослини). 

Сучасні практики 

 енергоефективного розвитку 
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Також потрібно припинити знищувати довкілля відходами тваринництва,                    
а навпаки відродити структуру грунтів біодобривами, що отримуються в результаті 
ферментації гною та інших відходів в БГУ. При цьому отримавши приємний і 
коштовний бонус у вигляді біогазу. 

Учасники ГО «Кластер Енергії» докладають спільних зусиль для розробки 
модельного ряду БГУ  для фермерських та домогосподарств. 

Вже проходять aпробацію малі біогенератори «ГазДА» – лабораторна 
біогазова установка на 75 л, та модульна на 500 л, яка може використовуватись, як 
в домогосподарствах, так і в фермерських господарствах, як «утилізатор» 
побутових та промислових біовідходів (альтернатива компостним ямам). 

В результаті використання малих біореакторів покращується екологія, 
підвищуються родючість грунтів та врожайність рослин, «прищеплюється» 
культура поведінки з відходами, отримуєтьcя Газ Домашній Альтернативний 
(«ГазДА»). 

Прагнемо і докладаємо зусиль, щоб за рахунок синергії Науки, Освіти, Влади, 
Підприємництва, Фермерів та Домогосподарств, їхньої повсякденної кропіткої, але 
інноваційної праці, Громади України отримали енергетичну самодостатність,                           
а Україна –  ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!!! 
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ПрАТ «Новороздільське  гірничо-

хімічне підприємство «Сірка»  

пропонує аграріям вапнякове борошно 

Виробник продукції на Львівщині пропонує агровиробникам борошно 
вапнякове.  

Борошно вапнякове – це багатокомпонентна суміш природного 
походження. 

СаО 40÷50% 

MgO 0.5÷1.0% 

S ел 3.0÷6.0 % 

SОз 5.0÷8.0% 

Н20 8.0÷12.0% 

Fe2O3 0.3÷0.5% 

Борошно вапнякове являє собою дрібнозернистий продукт сірого кольору. 
Функціональним призначенням борошна вапнякового є розкислення грунтів з 
метою підвищення якісних і кількісних показників сільськогосподарської 
продукції, покращення обміну речовин у рослинах, підвищення стійкості до 
хворіб, шкідників і несприятливих умов, зменшення фітотоксичного впливу, 
пестицидів на сільськогосподарські культури, забезпечення рослин необхідними 
поживними речовинами. 

Борошно вапнякове містить мікроелементи – бор, мідь, цинк, фосфор, 
марганець, йод, залізо. Вони впливають позитивно на гумус і підвищують його 
ефективність як добрива. 

Крім основної речовини карбонату кальцію, борошно вапнякове містить 
сірку – елемент, що необхідний для живлення рослин і сприяючий синтезу 
білкових речовин. 

Підвищену потребу в сірці проявляють сільськогосподарські культури із 
сімейства бобових (боби, квасоля, горох, конюшина, люцерна), хрестоцвітих 
(капуста, редиска, брюква, турнепс, гірчиця, ріпак) і лілейних (цибуля, часник). 

Дуже чутливі до рівня сіркового живлення зернові колоскові, кукурудза і 
зернові круп'яні культури. 

Наявність сірковмісних сполук в рослинах обумовлюють їх стійкість проти 
несприятливих умов : низької температури, засухи, ґрунтового засолення. 

Багаторічні досліди, проведені кафедрою агрохімії і ґрунтознавства 
Львівського сільськогосподарського інституту в різних грунтово-кліматичних 
зонах західних районів України, показали переваги борошна вапнякового перед 
сиромолотим вапняком. 

З 4 т борошна, внесених на 1 га кислих грунтів, забезпечують одержання 
додаткової продукції: 
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• коренів цукрового буряка 26,2-40,3 ц/га 

•   зерна озимої пшениці 2,5-3,0 ц/га 

•   зерна ярого ячменю 2,2-2,7 ц/га 

•   сіна конюшини червоної 13,7-19,1 ц/га 

•   кукурудзи (зеленої маси) 40,2-50,4 ц/га 

•   льону-довгунця (волокна) 0,6-0,8 ц/га 

Борошно вапнякове значно покращує якість сільськогосподарської продукції. 
Підвищує вміст білка в зерні озимої пшениці і ячменю на 0,6-0,8 %, клейковини в 
зерні – 1,5-1,7 %, цукру в коренях цукрового буряка – 0,6-0,87 %, сирого протеїну 
в сіні конюшини червоної - 1,58-2,3%. 

Зростає нагромадження в насінні цінних незамінних амінокислот: цистину, 
метіоніну  та ін. 

 Контактна інформація:   
м. Новий Розділ, Львівської обл., вул. Гірнича, 2;  тел.(факс)   (03261)  4-20-10,  
0976600437, e-mail: nrsirka@gmail.com  
Джерело: ПрАТ «Новороздільське  гірничо-хімічне підприємство «Сірка» 
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Джерело: www.agrotimes.net 

За якими критеріями  

вибирати підщепу 

Для садівництва привабливіші прищепи, з яких легше отримати добре 
розвинені саджанці, адже такі рослини добре ростуть вже у перший рік після 
перенесення в сад. На них можна легше і швидше сформувати крону. 
Також важлива швидкість вступу культурного дерева у плодоношення.                 
Підщепа – це передусім корінь культурного дерева, який всмоктує із ґрунту воду й 
мінеральні речовини. В ефективнішої рослини корені здатні рости й засвоювати 
поживні речовини з ґрунту хоч би й протягом усього року – аби ґрунт не промерз. 
        Саме значні промерзання ґрунту, особливо у суворі безсніжні зими, 
обмежують вирощування плодових культур у деяких регіонах. Якщо у таких 
місцевостях використовувати недостатньо морозостійкі підщепи,  дерева там або 
вмерзнуть, або у них підмерзне коренева система, і продуктивність саду знизиться. 
        У південних регіонах плодову культуру обмежує засоленість ґрунту. Щільний, 
важкопроникний для коренів шар ґрунту, – перешкода, яку здолає не усяка 
підщепа.  

Пригнічує плодові насадження й близьке залягання скельних порід. Загалом 
схильність підщепи до певного розміщення кореневої системи має відповідати 
особливостям будови ґрунту. 

Дуже важлива сумісність підщепи із сортом. Навіть часткова незгідність 
компонентів щеплення викликає зниження продуктивності насаджень, послаблює 
їх стійкість до несприятливих умов довкілля. Підщепа не повинна зменшувати 
розмір плодів або погіршувати їх якість. 
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

26241 4622184900:10:000:0018 28.0922 
Львівська область, Кам'янкаБузький район, 

Прибужанівська сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

02.10.2018  

11:00 

26243 4622184900:10:000:0021 12.7320 Львівська область, Кам'янкаБузький район, 

Прибужанівська сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

02.10.2018  

11:00 

26244 4622184800:04:000:0484 14.9700 
Львівська область, Кам'янкаБузький район, 

Полоничнівська сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва  

02.10.2018  

11:00 

26245 4622184800:04:000:0504 3.7990  Львівська область, Кам'янкаБузький 

район, Полоничнівська сільська рада 

(за межами населеного пункту)  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва  

02.10.2018  

11:00  

26326 
4623955000:05:000:0034 

56.7111  Львівська область, Радехівський 

район, Лопатинська селищна рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

04.10.2018  

11:00 

26330 4623981200:02:000:1849 8.2237 Львівська область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

04.10.2018 

 11:00  

26333 4623981200:04:000:1925 5.6717 Львівська область, Радехівський 

район, територія Дмитрівської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

04.10.2018  

11:00 

26336  4623981200:04:000:1926 
9.0000 

Львівська область, Радехівський район, 

територія Дмитрівської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

04.10.2018  

11:00 

 

26263 4622181600:11:000:0259 17.1307 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Великосілківська сільська рада 

10.07 03.10.2018  

12:00 

26246 4622182600:07:000:0229 8.7160 Львівська область, Кам'янкаБузький 

район, Дернівська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподар-ського 

виробництва  

 

02.10.2018  

11:00  

 

26309 4623984400:02:000:0278  4.7000 Львівська область, Радехівський 

район, Поздимирська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

04.10.2018 

 11:00 

26373 
4622183500:10:000:0085 

4.4644 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Зубівмостівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

09.10.2018  

11:00 

26375 4622183500:14:000:1003 3.2105 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Зубівмостівська сільська рада 

(за межами населеного пункту)  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва  

09.10.2018  

11:00 

 

26377 
4622183500:10:000:0106 

2.3185 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Зубівмостівська сільська рада 

(за межами населених пунктів)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

09.10.2018 

 11:00 

26379 4622183500:10:000:0104 7.0690 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, на території Зубівмостівської 

сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

09.10.2018  

11:00 

26381  
 

4620385800:10:003:0012 
6.5000 Львівська область, Бродівський район,  

село Пониковиця 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

10.10.2018 

 11:00  
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

26401 4620385800:21:003:0062 3.8000 Львівська область, Бродівський район, 

село Суходоли 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва  

10.10.2018 

 11:00  

26447 4620386600:01:005:0004 35.3909 Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва  

11.10.2018  

11:00 

26449 4621281200:01:003:0129 21.9800 Львівська область, Дрогобицький 

район, с.Верхньодорожівська сільска 

рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

16.10.2018  

11:00 

26560 4625184500:04:000:0180 29.2142 Львівська область, Старосамбірський 

район, Скелівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар- 

ського виробництва 

16.10.2018  

11:00 

26557 
4625110300:02:000:0084 

7.0000 Львівська область, Старосамбірський 

район, Добромильська міська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар- 

ського виробництва 

16.10.2018  

11:00 

26558 4625185500:05:000:0214 11.8443 Львівська область, Старосамбірський 

район, Страшевицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

16.10.2018  

11:00 

26555 4625182600:01:000:0079 10.5142 Львівська область, Старосамбірський 

район, Міженецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

16.10.2018 

 11:00 

26553 4625183500:03:000:0184 
2.7828 

Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

16.10.2018 

 11:00 

26552 4625184700:04:000:0016 5.6192 Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва 

 

16.10.2018  

11:00 

Джерело: www.freshbusinessexpo.com 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста цвітна 20,00 22,50 25,00 

Кабачок 5,00 5,50 6,00 

Капуста білоголова 3,00 8,80 9,00 

Баклажан синій 8,50 5,50 6,00 

Картопля стандарт 3,50 3,80 4,00 

Морква стандарт 8,00 8,50 9,00 

Буряк столовий  4,00 5,00 6,00 

Квасоля  біла 30,00 32,50 35,00 

Огірок корнішон 14,00 17,00 20,00 

Кукурудза цукрова 4,50 4,50 4,50 

Помідор сливка 8,00 8,50 9,00 

Перець конусоподівбний 
Білозерка 

14,00 14,50 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 6,50 7,20 8,00 

Гарбуз 3,50 5,80 8,00 

Часник 15,00 27,50 40,00 

Гриб печериця 25,00 31,00 37,00 

Віноград білий 23,00 25,00 27,00 

Виноград темний 23,00 31,50 40,00 

Диня 13,00 13,50 14,00 

Кавун 3,00 4,00 5,00 

Яблуко Чемпіон 6,00 7,00 8,00 

Яблуко Гала 10,00 10,00 10,00 

Слива 6,50 9,80 13,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряча гомілка 50,50 50,50 50,50 

Індича гомілка 49,90 49,90 49,90 

Сом 135,00 135,00 135,00 

Щука охолодж. 80,00 102,50 125,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 14.09.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 17 (88) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 14.09.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних 

культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW 

елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF. 

2018 / № 15 (86) 

 

 

 

 
 

 

  

CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 
CIF, 

дол.США 

Висівки пшеничні 3267 130 

Горох 6500 5735 5450 197 190 

Гречка 7500 100 

Жито 1 клас 3558 3900 

Жито 2 клас 3510 135 

Жито 3 клас 3458 

Жом буряка гран 135 

Коріандр 18000 700 

Кукурудза 5223 4712  4900 4800 162  160 166 150 

Лляна олія 840 

Льон 10500 10800 440 

Люпин 6800 

Макуха соєва 305 

Нут 17000 

Овес 5200 4500 

Просо 8333 9000 

Пшениця 2 клас 6568 6111 5250 197 195 240 

Пшениця 3 клас 6439 5960 193 190 193 

Пшениця 4 клас 6100 

Пшениця 5 клас 6100 188 

Пшениця 6 клас 6142 5594 5500 185 

Ріпак 1 кл до 35 мкм 

без ГМО 
13567 13105  420 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
13500 13109  405 

Ріпак з ГМО 13100 

Соняшник 11725 10214 10933 8000 400 

Соняшник 

високоолеїновий 
11825 680 

Сорго червоне 4400 220 

Соя 10630 10800 11000 343 

Ячмінь 6892 6272 210 198 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Міжнародна конференція 

«Енергія з біомаси 2018» 

25-26 вересня 2018 р. 

 

м. Київ, 

Національна академія 

наук України, 

вул. Володимирська, 55 

www.uabioconf.org 

Cемінар «Кращий силос, 

раціони ВРХ та практика 

доїння»  

25 вересня 2018 р. 

Черкаська обл., 

Золотоніський р-н, 

с. Пісчане 

АФ «Маяк» 

www.latifundist.com 

Спеціалізована 

конференція 

«Форум 

зернопереробників 2018» 

28-29 вересня 2018 р. м. Одеса www.apk-inform.com 

Конференція 

«Свинокомплекс-2018. 

Фактори відтворення» 

03-04 жовтня 2018 р. 

 

м. Львів, 

Львівський будинок 

вчених, вул. 

Листопадового Чину, 6 

www.agrotimes.net 

Конференція 

«FeedDinner 2018» 
12 жовтня 2018 р. 

м. Львів, 

«Президент Готель», 

вул. Госпітальна, 12 
www.feeddinner.com 

Міжнародний день 

свиноферми 

18 жовтня 2018 р. 

 

Київська обл., 

смт. Глеваха, 

«UBI КОНФЕРЕНЦ ХОЛ»  
www.pigua.info 

Семінар «Моя молочна 

ферма. Ефективна 

репродуктивність стада» 

01 листопада 2018 р. 

м. Київ, 

Броварський пр-т, 15, 

Міжнародний 

виставковий центр, 

пав.1, конф.зал 3 

www.agroexpert.ua 

XI Всеукраїнська 

конференція 

«Молочний бізнес – 2018» 

11 листопада 2018 р. 
м. Київ, 

Готель «Русь», 

вул. Госпітальна,4 
www.infagro.com.ua 

ІІ Український форум 

агробізнесу 
28 листопада 2018 р. 

м. Київ, 
Готeль Hilton, 

бульвар Т. Шевченка, 30  www.strategy-council.com 

II Міжнародна виставка 

«Ukrainian Food Expo» 

12-14 грудня 2018 р. 

 

м. Київ, 

Броварський пр-т, 15, 

Міжнародний 

виставковий центр 

www.ufexpo.com.ua 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА 

ПАЛАТА”; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ 

РЕДАКТОР).  

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