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Міжнародна конференція

«20 років разом з Львівською 

Аграрною палатою. 

Нові можливості для 

співпраці в аграрній галузі»

21-22 листопада 2018 року в рамках III Міжнародної агропромислової
виставки «EuroAGRO», Львівська Аграрна палата провела Міжнародну
конференцію «20 років разом з Львівською Аграрною палатою. Нові можливості
для співпраці в аграрній галузі».

Учасники конференції відзначили вагомі здобутки Палати за час її
функціонування. Зокрема, одним із найважливіших досягнень було визнано
поширення ідеї створення аграрних палат в інших областях України.

Цікавими та змістовними були виступи представників сільськогосподарських
палат Польщі та Німеччини, які ознайомили учасників конференції з основними
напрямами діяльності Палат, джерелами їх фінансування, та структурою.

У роботі конференції прийняли активну участь представники Запорізької,
Вінницької, Дніпровської та Тернопільської аграрних палат.

Високі досягнення Львівської аграрної палати були відзначені у привітанні
від Міністерства аграрної політики та продовольства України, Львівської обласної
державної адміністрації і Львівської обласної ради, гостей з Польщі, Німеччини
та Туреччини. Подяками були відзначені засновники Палати та її організатори.
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В рамках конференції відбулось підписання меморандуму між Головним
територіальним управлінням юстиції у Львівській області та Львівською Аграрною
палатою про співпрацю щодо правової свідомості та інформування громадян з
питань оформлення та державної реєстрації права власності та інших речових
прав на нерухоме майно, та підписання угоди між Секретаріатом Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини та Львівською Аграрною палатою про
співпрацю і консолідацію зусиль спрямованих на здійснення заходів
парламентського та громадського контролю за додержанням прав і свобод суб’єктів
аграрних правовідносин.

Ці документи мають стати знаковими для власників земельних часток (паїв),
адже з прийняттям Закону України №2498-VIII від 10.07.2018 року «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», власники земельних часток (паїв), або його спадкоємці котрі
не оформлять належним чином права власності на земельну ділянку,
вважатимуться такими, що відмовились від одержання земельної ділянки, отже
втратять свою тяжко зароблену у колективних господарствах землю.

Ще одна важлива подія ознаменувала цей ювілейний захід: представники
Львівської Запорізької, Вінницької, Дніпровської та Тернопільської аграрних палат
ініціювали створення Асамблеї аграрних палат України – структури, що
об’єднуватиме Аграрні палати всієї України.

Саме через цю інституцію Аграрні палати матимуть змогу на місцевому та
загальнодержавному рівні лобіювати спільні інтереси та відстоювати права членів
Асамблеї. Налагодження дієвого контролю за діяльністю органів державної влади
і місцевого самоврядування можливе тільки через постійну присутність Аграрних
палат в місцевих та на загальнодержавному рівні представництвах з питань
розвитку українського села та його інтеграцією в європейський дім, відповідно до
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Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та стратегії «Розвитку сільського

господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки». Головою

Асамблеї Аграрних палат України обрано Ігоря Вуйцика.
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На другий день учасники конференції мали змогу відвідати три господарства
на Жовківщині. Першим відвідали фермерське господарство «Лелик» що в селі
Куликів. Керівник господарства Петро Лелик розповів про своє господарство, яке
функціонує з 1991 року. господарство зовсім невелике, в розпорядженні 339 га
земельних угідь та 200 голів ВРХ чорно-рябої молочної породи, з них 100 дійних
корів, має статус племрепродуктора. На своїх землях господарство вирощує
пшеницю, жито, овес та кукурудзу. За день виробляє понад 1,5 тонни молока.
Доїння автоматизоване, корови знаходяться на безприв’язному утриманні.
Підприємство практикує для власних потреб виробництво масла та сиру. Від його
дегустації на фермі всі учасники були в захопленні.

Наступним стало відвідування заводу з переробки меду та продуктів
бджільництва ТзОВ «РЕНОМА» с. Сопошин, Жовківського району.

Керівник підприємства Богдан Клепач розповів присутнім як розпочинав цей
родинний бізнес. Підприємство «РЕНОМА» створене в 2016 році з метою експорту
українського меду, та має статус офіційного експортера. Державною службою
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в 2017
році підприємству виданий експлуатаційний дозвіл для переробки та реалізації
меду бджолиного та продуктів бджільництва до країн Євросоюзу, США, Канади,
ОАЕ та інших країн світу. Переробка меду проводиться на власному заводі .

Український мед має особливі смакові якості і лікувальні властивості.
Це зробило Україну лідером з виробництва та експорту меду в Європі. Сьогодні
«РЕНОМА» експортує мед до Польщі та Італії. Виробничі потужності для
приймання, зберігання, сортування, переробки, фасування та експорту меду
спроектовані і побудовані з врахуванням всіх вимог технологічного процесу і
відповідають як українським так і європейським стандартам. Підприємство
пропонує гомогенізований мед таких видів: акацієвий, липовий, гречаний,
соняшниковий, різнотрав’я та падевий. Поставки меду складають загалом
до 500−700 тонн в рік.
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На завершення візиту делегація оглянула виробничі потужності підприємства,
а всі бажаючі змогли поласувати запашним смаколиком.

Далі було відкриття сімейної ферми Світлани та Руслана Онишкевичів, що у
селі Хитрейки Жовківського району.

Сучасне молочне господарство – сімейна справа Онишкевичів. Чоловік разом
із дружиною утримують 41 корову. У 2018 році сім’я завершила реконструкцію
існуючого приміщення та будівництво нового корівника, що дозволило значно
розширити поголів’я корів. Для ведення господарства сім’я використовує 4 га
власних сільськогосподарських угідь. Також господарі мають сільгосптехніку й
обладнання для обробітку землі і заготівлі кормів. Для реалізації та створення
сімейної молочної ферми у 2018 році подружжя отримало з обласного бюджету
200 тис. грн. у вигляді пільгового кредиту на реалізацію бізнес-плану.

У межах співпраці з проектом технічної допомоги «Розвиток молочного
бізнесу в Україні», що реалізується урядом Канади, родина Онишкевичів отримала
безповоротну допомогу в вигляді технічних засобів та обладнання для ферми.

На завершення всі учасники поділилися враженнями від побаченого,
обмінялися планами на майбутнє та висловили наміри щодо продовження співпраці
у питаннях розбудови Аграрних палат в Україні.

Автор: Iгор Вуйцик
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Джерело: Львівська Аграрна палата

У Львові обговорили актуальні 

питання розвитку гуртових ринків 

в Європі

23 листопада в рамках заходів ІІІ Міжнародної агропромислової виставки
«Євро Агро-2018» у Львові при підтримці Департаменту агропромислового
розвитку Львівської облдержадміністрації та ТОВ «РСП «Шувар» відбувся
кругдий стіл на тему: «Погляд в майбутнє. Роль гуртових ринків Східної Європи
в системі міжнародної торгівлі овочами та фруктами».

Участь в роботі круглому столі прийняли директор німецько-українського
проекту «AGRITRADE Ukraine» Андре Пілінг, директор ринку гуртового ринку
сільськогосподарської продукції в Німеччині Елін Штейнмеєр, а також керівники
ринків з Львівської, Одеської, Херсонської областей та м. Київ.

Із вступним словом до учасників заходу звернулась т.в.о. директора
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
Людмила Гончаренко.

«Протягом останніх років аграрії Львівщини збільшили обсяги виробництва
овочевої продукції, поступово модернізують інфраструктуру, здійснюючи
поставки продукції і на європейські ринки та розширюючи асортимент
продукції», – зазначила Людмила Гончаренко.

В рамках круглого столу відбулося обговорення актуальних тенденцій
розвитку мереж гуртових ринків в Україні та напрацьовано заходи стратегічного
характеру для динамізації торгівлі сільськогосподарської продукцією.
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Тематичний тренінг-семінар з питань 

земельного законодавства у Львові

29-30 листопада у Львові при підтримці проекту Світового банку «Підтримка
прозорого управління земельними ресурсами в Україні» відбувся тематичний
тренінг «Земельна просвіта». Учасниками тренінгу стали фахівці з питань
реєстраційної діяльності об’єднаних територіальних громад та органів місцевого
самоврядування, Головного територіального управління юстиції області та інші
зацікавлені особи.

Актуальну інформацію стосовно правочинів із земельними ділянками
сільськогосподарського призначення, особливостей приватизації та спадкування
земельної ділянки розповіли експерти проекту Алла Неште та Надія Ковальчук.
Важливу інформацію повідомив на тренінгу також представник Головного
управління Держгеокадастру у Львівській області Юрій Ільків.

В рамках заходу президент Львівської Аграрної палати Павло Музика
обговорив із експертами проекту актуальні питання щодо напрямів
вдосконалення земельного законодавства в Україні.

Джерело: Львівська Аграрна палата
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

На Жовківщині відкрили 

сімейну молочну ферму

23 листопада, у селі Хитрейки на Жовківщині відкрили молочну ферму.
Господарство – сімейна справа Руслана та Світлани Онишкевич.

Молочним скотарством Руслан Онишкевич займається вже тривалий час.
У 2018 році сім’я завершила реконструкцію існуючого приміщення та будівництво
нового корівника, що дозволило значно розширити поголів’я корів.

Як розповідають у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА
для реалізації проекту створення сімейної молочної ферми у 2018 році подружжя
отримало фінансову підтримку з обласного бюджету у вигляді пільгового кредиту
на реалізацію бізнес-плану в сумі 200 тис грн. У межах співпраці з проектом
технічної допомоги «Розвиток молочного бізнесу в Україні», що реалізується
урядом Канади, сім’я Онишкевичів також отримала безповоротну допомогу в
вигляді технічних засобів та обладнання для ферми на суму 100 тис грн. Окрім
цього на всіх етапах втілення цього проекту сім’я Онишкевичів отримувала
консультаційний супровід дорадників Львівської аграрної дорадчої служби.

На фермі створені комфортні умови для корів та виробництва молока
найвищого гатунку. В господарстві утримуються 40 корів чорно-рябої молочної та
симентальської порід. Доїння корів проводять механізованим способом доїльними
установками, зберігання забезпечує охолоджувач молока ємкістю 500 літрів.

«Вірю, що успішна реалізація цього
проекту та подальша робота сімейного
фермерського господарства стане взірцем
для наслідування односельців, жителів
інших сіл», – зазначила т.в.о. директора
департаменту агропромислового розвитку
Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Для ведення господарства сім’я
використовує 4 га власних
сільськогосподарських угідь. Також
господарі мають власну
сільськогосподарську техніку та обладнання
для обробітку землі та заготівлі кормів.
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Аграрії Львівщини працюють над 

покращенням технологічних умов 

вирощування та утримання птиці

5 грудня т.в.о. директора департаменту агропромислового
розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко з робочим
візитом відвідала ТзОВ «Свірж» та ФГ «Під’ярків» Перемишлянського району, які
спеціалізуються на вирощуванні курей-бройлерів.

ТзОВ «Свірж» утримує близько 60 тис голів птиці, за 2017 рік підприємством
вироблено 394 тонни м’яса птиці. З метою покращення технологічних умов
вирощування та утримання птиці у 2018 році підприємством проведено
реконструкцію пташників.

ФГ «Під’ярків» утримає близько 35,0 тис голів птиці. За 2017 рік
господарством вироблено 261 тонна м’яса птиці. У 2018 році фермерське
господарство отримало фінансову підтримку у вигляді компенсації відсотків за
кредитами, залученими у банківських установах, кредитних спілках у
національній валюті в розмірі 200 тис грн з обласного бюджету відповідно до
Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на
селі у 2016-2020 роках.

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

4 грудня у Львові відбулось чергове засідання обласної комісії по
Комплексній програмі підтримки та розвитку агропромислового виробництва
Львівської області на 2016-2020 роки, на якій розглядали заявки за напрямами:
«Розкислення грунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів» та
«Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу на
зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів».

На виконання заходу «Розкислення грунтів (вапнування) шляхом внесення
вапнякових меліорантів» із обласного бюджету виділено 480 тис гривень.
За результатами конкурсу 3 господарства області отримають фінансову
підтримку в сумі 210 тис гривень на виконання цього заходу програми.

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

Відбулося чергове засідання 

обласної комісії по Комплексній 

програмі підтримки та розвитку 

агропромислового виробництва 
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Джерело: Львівська Аграрна палата

У Львові відбувся хакатон 

присвячений географічним 

зазначенням в Україні

30 листопада у Львові з ініціативи проекту ЄС «Підтримка розвитку системи
географічних зазначень в Україні» відбувся хакатон «Географічні зазначення в
Україні», присвячений пошуку можливої назви при ребрендингу алкогольних
напоїв в Україні.

Модератори хакатону – експерти Володимир Зубченко та Іван Гайванович
розповіли про основні пріоритети діяльності проекту ЄС в Україні. Відповідно до
положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, до початку 2026 року
національні виробники повинні відмовитися від використання слова «коньяк» при
позначеннi алкогольних напоїв.

Учасники хакатону – представник Міністерства аграрної політики та
продовольства України, члени ГО «Спілка виноградарів та виноробів Львівщини»,
викладачі та студенти навчальних закладів області в рамках хакатону напрацювали
можливі ідеї для ребрендингу назви напоїв в Україні.

Хакатон у Львові передбачав створення трьох команд учасників, які
здійснювали генерування ідей та їх презентацію із подальшим відбором для
обговорення на загальнонаціональному рівні.

Необхідно відзначити високу активність викладачів та студентів-маркетологів
вишів області у генеруванні креативних ідей.
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Джерело: Львівський центр розвитку місцевого самоврядування

У Заболотцівській 

об’єднаній громаді 

збудують молокозавод

Рішення про початок будівництва прийняли 25 листопада на загальних зборах
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК) «Покрова», що
відбулися у приміщенні Заболотцівської сільської ради.

Завод із переробки молока буде збудовано за кошти Socodevi Embassy
of Canada in Ukraine, Кооперативного Об'єднання «Рівноправність», членами якого
є СОК «Покрова».

«Ми прийняли стратегічно важливе рішення, до якого готувалися не один рік
поспіль. Для діяльності нашого кооперативу відкриваються нові можливості, які
позитивно позначаться на добробуті наших людей», – розповіла голова
Заболотцівської громади Марія Дискант.

На зборах обрали уповноважених представників до Товариства та повідомили
всім учасникам про порядок та хід підготовки будівництва.

Цими днями у громаді створили комунальне підприємство Заболотцівської
сільської ради «Заболотцівський господар» і придбали новий молоковоз завдяки
участі у проекті «Розвиток молочних кооперативів та сімейних молочних ферм
Бродівського району» від Державного фонду регіонального розвитку.

Нагадаємо, що поштовхом до розвитку громади та кооперації був проект із
покращення пасовищ за підтримки канадського агентства з міжнародного розвитку
СІДА у 2008 році. У проекті беруть участь 10 громад у яких відкриваються нові
пункти збору молока і створюються сімейні ферми.

Заболотцівська об’єднана громада утворилася у 2015 році і була серед перших
15 ОТГ Львівщини, які утворилися у перший рік реформи децентралізації влади.

Львівський ЦРМС, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»
та Мінрегіону України, допомагає зацікавленим у розвитку сільськогосподарської
кооперації, вивчати успішний досвід Заболотцівської громади. У серпні цього року
кооператив відвідали голови об’єднаних територіальних громад та сільські
старости із Вінниччини.
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Джерело: Львівська Аграрна палата

Львівщину представили

на українсько-корейському агрофорумі

29 листопада у Києві відбувся «Українсько-Корейський аграрний форум».
Поєднання можливостей і природних умов України з корейськими технологіями й
інвестиціями обговорили на українсько-корейському бізнес-форумі, що відбувся у
Торгово-промисловій палаті України.

З вітальним словом до учасників форуму звернулись заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, віце-президент
ТПП України Валерій Король, та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Корея в Україні Лі Янг Гу.

Від Львівщини участь взяли директор департаменту міжнародної технічної
допомоги та міжнародного співробітництва Роман Шепеляк і начальник
відділу продовольства та аграрного ринку департаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА Катерина Олинець.

Метою заходу є розвиток співробітництва у аграрному секторі економіки та
завершення розробки Генерального плану співпраці між Республікою Корея та
Україною.

Південна Корея займає 10 мільйонів гектарів, або приблизно одну шосту
розміру України. Країна є п’ятим за величиною імпортером продуктів харчування
в світі. Рівень самозабезпеченості зерном у Кореї найнижчий серед країн
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР): у 2017 р. він
становив лише 23,4%, причому майже все воно, за винятком рису, було
імпортоване. Цим пояснюється зацікавленість Кореї у постачанні зернових із
інших країн на регулярній гарантійній основі.

Під час форуму обговорили
можливості залучення інвестицій в
аграрний сектор економіки, зокрема, у
виробництво сільськогосподарської
техніки, вирощування органічних
сільськогосподарських культур, а
також продовження реалізації
спільних проектів не лише в частині
торгівлі, а й вкладення інвестицій в
галузь рослинництва i тваринництва.
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Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція UCABevent
проведуть 12 грудня 2018 року Х Міжнародну конференцію «Ведення аграрного
бізнесу в Україні» – традиційно підсумковий захід, який визначає основні
регуляторні зміни, тренди та перспективи для вітчизняного аграрного бізнесу.

Мета конференції: підвести підсумки 2018 року для агробізнесу України,
обговорити зміни та поставити задачі на наступний рік, виявити перспективні
напрямки виробництва і збуту продукції на майбутні періоди.

Місце: Hillsong Conference Hall (Київ, проспект Визволителів,1)
Ключові теми обговорення:
- Макроекономічні перспективи 2019: прогнози головних показників
- Чи будуть капітальні інвестиції заморожені в передвиборчий період?
- Валютна турбулентність
- Як аграрію пережити рік найбільшого держборгу?
- Основні джерела покриття оборотних коштів 2019

У Києві відбудеться Х Міжнародна конференція

«Ведення аграрного бізнесу в Україні»

Джерело: www.doagro.in.ua
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Джерело: www.loda.gov.ua

21 листопада під головуванням заступника Міністра аграрної політики та
продовольства України Віктора Шеремети та за участі керівників департаментів
агропромислового розвитку всіх областей України відбулась відео-конференцію з
питань надання державної підтримки розвитку фермерських господарств та
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

У 2018 році бюджетна субсидія виділятиметься на кожного члена
фермерського господарства (крім новостворених) у розмірі 5,5 прожиткового
мінімуму встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (9,5
тис.грн на одного члена фермерського господарства), але не більше 30 тис. грн. на
одне фермерське господарство.

Бюджетна субсидія для новостворених фермерських господарств, які
зареєстровані з 1 січня 2016 року виділяється на одиницю оброблюваних угідь в
розмірі 3 тис грн, але не більше 60 тис грн на одне фермерське господарство.

Для отримання субсидії фермерські господарства (у тому числі новостворені)
подають до грудня місяця у регіональне відділення Укрдержфонду заявку й такі
підтвердні документи:

- копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (декларації –
у разі одноосібного ведення) про створення сімейного ФГ;

- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що
підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для
ФГ).Таким документом має бутиформа № 2-м або форма № 2-мс;

- копію фінансового звіту за останній квартал - для ФГ, які зареєстровані в
поточному (2018) році (нововведення);

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з
податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи
доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в
електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

- згоду ФГ щодо надання Мінагрополітики інформації, яка становить
банківську таємницю або містить персональні дані.

За додатковою інформацією просимо звертатись до регіонального відділення
Укрдержфондуза адресою м. Львів, вул. Січових стрільців 3, 4 поверх ліве крило,
тел.: 0677818287, або департамент агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації за тел.: (032) 255-05-70.

Нові види бюджетних дотацій 

для фермерів
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За яких умов фізособа не буде 

сплачувати земельний податок

ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п.287.2
Податкового кодексу України (ПКУ) облік фізичних осіб – платників земельного
податку (далі – податок) і нарахування відповідних сум проводяться
контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до
01 травня.

Згідно з п. 285.1 ПКУ базовим податковим (звітним) періодом для плати за
землю є календарний рік.

Пп.17.1.4 ПКУ передбачено, що платник податків має право користуватися
податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому ПКУ.

Відповідно до п.30.2 ПКУ підставами для надання податкових пільг є
особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх
діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення
здійснюваних ними витрат.

Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути
перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з
податків та зборів або відшкодовані з бюджету (п.30.4 ПКУ).

Перелік категорій фізичних осіб – власників земельних ділянок, які
звільняються від сплати земельного податку, визначено у п. 281.1 ПКУ.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для
відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ПКУ, поширюється на земельні
ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм, встановлених
у п. 281.2 ПКУ.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється
від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це
право (п. 284.2 ПКУ).

Крім того, п. 281.4 ПКУ передбачено, що якщо фізична особа, визначена у п.
281.1 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду
використання, то така особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву у
довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної
ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Згідно з абз. 5 п. 286.5ПКУ платники податку мають право звернутися з
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної
ділянки для проведення звірки даних щодо:
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- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або
користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Отже, фізична особа – власник земельної ділянки або декількох земельних

ділянок одного виду використання, яка належить до пільгових категорій,
звільняється від сплати земельного податку за умови подання письмової заяви у
довільній формі до 01 травня поточного року до контролюючого органу за місцем
знаходження земельної ділянки (у разі наявності декількох ділянок – про
самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги) про надання
пільги, яка починає застосовуватися з базового податкового (звітного) періоду, у
якому подано таку заяву.

Джерело: “Дебет-Кредит”

30 листопада на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики
та продовольства України оприлюднено проект Постанови Кабміну «Про
затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової
фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб -
членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Запропонований Порядок визначає механізм надання сімейним
фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм
доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського
господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

4 грудня Мінагрополітики оприлюднило проект закону «Про внесення змін
до Закону України «Про географічні назви» щодо удосконалення діяльності,
пов’язаної з географічними назвами».

Джерело: www.minagro.gov.ua

Мінагрополітики оприлюднило проект 

Постанови Кабміну щодо додаткової 

фінансової підтримки фермерів

та проект  закону щодо  географічних назв
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Джерело: www.consumer.gov.ua

До уваги суб’єктів 

господарювання щодо здійснення 

державного нагляду в 2019 році

Планові заходи державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання
у 2019 році здійснюватимуться відповідно до наказу Держпродспоживслужби
від 27.11.2018 № 965 «Про затвердження щорічного плану державного контролю
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (у сферах безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, ветеринарної медицини)», який розміщено на сайті
Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua) в розділі «Діяльність» підрозділ
«Плани діяльності».

Звертаємо увагу, на те що державний контроль здійснюється Державною
службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів та її територіальними органами.

Державний контроль в 2019 році є ризик-орієнтованим та
здійснюватиметься з періодичністю, що є достатньою для досягнення цілей
Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин».

Заходи державного контролю в 2019 році будуть здійснюються без
попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків,
коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності
державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на
принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не
пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу. Повідомлення будуть
надсилатися рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням
(місцем проживання) оператора ринку, зазначеним в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
та/або відправленням електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку,
зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, або вручатись особисто під розписку
керівнику чи представнику оператора ринку.

Щорічний план державного контролю розроблений відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 896 «Деякі
питання здійснення планових заходів державного контролю Державною
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»,
встановлено процедуру визначення періодичності здійснення планових заходів
державного контролю у формі інспектування та аудиту.

Для отримання більш детальної інформації щодо процедури контролю
пропонуємо звернутися безпосередньо до територіальних органів
Держпродспоживслужби
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Прогул чи відсутність з поважних 

причин: корисна інформація для 

працівників

До ГУ Держпраці у Львівській області надійшло звернення з
проханням надати роз’яснення стосовно причин, які можуть вважатися
поважними для відсутності працівника на роботі.

Передусім слід зазначити, що роботодавець має право розірвати трудовий
договір з працівником у разі вчинення ним прогулу без поважних причин.

У КЗпП України, а також у пункті 24 Постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» визначення прогулу
сформульоване як відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом
робочого дня. При цьому для звільнення працівника за пунктом 4 статті 40 КЗпП
не обов’язково, щоб він був відсутнім на роботі більше трьох годин підряд –
важливо лише мати докази, які з достовірністю підтверджують відсутність
працівника на роботі більше трьох годин упродовж робочого дня (не має
значення безперервно чи сумарно). Але при цьому слід враховувати, що
відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці не може
вважатися прогулом – якщо працівник не залишив місця розташування
підприємства, він не може бути звільнений за пунктом 4 статті 40 КЗпП України,
хоч до нього і може бути застосовано інше дисциплінарне стягнення.

Прогулом без поважної причини вважається, зокрема, самовільне
використання працівником без погодження з роботодавцем днів відгулів,
чергової відпустки, залишення роботи до закінчення строку трудового договору
(за відсутності права на його дострокове розірвання), а також невиконання
працівником встановленого положеннями частини першої статті 38 КЗпП
України обов’язку письмового попередження роботодавця про звільнення за
власним бажанням і залишення роботи до закінчення двотижневого строку з
моменту подання відповідної заяви.

Вичерпного переліку поважних причин відсутності на роботі в
законодавстві України не існує, тобто у кожному окремому випадку оцінка
поважності причини відсутності на роботі дається виходячи з конкретних
обставин.

Причину відсутності працівника на роботі можна вважати поважною, якщо
явці на роботу перешкоджали істотні обставини, які не можуть бути усунуті
самим працівником, зокрема, відповідно до судової практики, поважними
можуть бути визнані наступні причини:

– пожежа, повінь (інші стихійні лиха);
– аварії або простій на транспорті;
– виконання громадянського обов’язку (надання допомоги особам

потерпілим від нещасного випадку, порятунок державного або приватного майна
при пожежі, стихійному лиху);
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– догляд за захворілим зненацька членом родини;
– відсутність на роботі з дозволу безпосереднього керівника;
– відсутність за станом здоров’я.
Ухвалою Судової палати у цивільних справах Верховного Суду

України визначено, що вирішуючи питання про поважність причин відсутності на
роботі працівника, звільненого за пунктом 4 статті 40 КЗпП України, суд повинен
виходити з конкретних обставин і враховувати будь-які докази із передбачених
статтею 27 Цивільного процесуального кодексу. При цьому відсутність працівника
за станом здоров’я може підтверджуватися не тільки лікарняним листком чи
довідкою медичної установи, а й показаннями свідків та іншими доказами.

У листі Міністерства праці та соціальної політики України зазначено також,
що поважними можуть бути визнані і причини сімейно-побутового характеру,
якщо вихід працівника на роботу за наявності таких причин міг би заподіяти
працівникові або іншим особам шкоду, що значно перевищує ту шкоду, що
заподіяна власникові невиходом на роботу.

Оцінка причин порушення трудової дисципліни (в тому числі вчинення
прогулу) як поважних може здійснюватися як безпосередньо власником або
уповноваженим ним органом, так і органом, до якого здійснюється оскарження
накладення дисциплінарного стягнення (комісією по трудових спорах, судом).

Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області

Джерело: www.minagro.gov.ua

Рада прийняла Закон 

«Про інформацію для споживачів

щодо харчових продуктів»

Верховна Рада України прийняла Закон «Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів» (реєстраційний номер законопроекту 8450).

Закон про інформацію щодо харчових продуктів приводить у відповідність
українське законодавство до норм ЄС, а також підвищує рівень поваги до
споживача.

Зокрема, закон містить вимоги щодо виділення алергенів, передбачає
збільшення шрифту на етикетці, зазначення країни чи місця походження
харчового продукту, інформуванню про замороження чи розмороження
продукту, перелік усіх інгредієнтів, надання інформації про поживну цінність.

Ухвалений закон стосується не лише маркування на етикетках, а й будь-якої
інформації про харчовий продукт, яка надається через рекламу, інтернет або
просто повідомляється споживачеві під час продажу, у т. ч. в місцях
громадського харчування. У разі дистанційної реалізації інформація має бути
доступною до моменту придбання продукту.Згідно з новим законом
відповідальний за надання інформації той оператор ринку, під найменуванням
якого продається харчовий продукт.
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Джерело: www.agravery.com

Затверджено нові методичні 

вимоги у сфері насінництва

В Україні відбулося офіційне затвердження Методичних вимог у сфері
насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових
культур, наказ від 04.10.2018 року № 476 зареєстровано в Міністерстві юстиції від
29.10.2018 р. за № 1219/32671.

Ці вимоги поширюються на насіння пшениці м’якої, пшениці твердої,
пшениці полби, пшениці спельти, жита, тритикале, ячменю, вівса, рису, проса,
гречки, а також кукурудзи і сорго в частині показників сортової та фізичної
чистоти, вмісту насіння інших видів культурних рослин і бур’янів та
застосовуються органами виконавчої влади, підприємствами, установами,
організаціями, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики
та продовольства України, науково-дослідними установами, аудиторами із
сертифікації (агрономами-інспекторами), суб’єктами насінництва.

Методичні вимоги стосуються зареєстрованих в Україні сортів (гібридів) та
їх батьківських компонентів зернових культур в частині здійснення сертифікації
насіння.

Вимоги розроблені з метою імплементації положень Директиви Ради ЄС
66/402/ЄЕС про реалізацію насіння злаків та Насіннєвих схем сортової
сертифікації насіння Організації економічного співробітництва та розвитку,
призначеного для міжнародної торгівлі, переглянуті та схвалені рішенням Ради
ОЕСР С (2000) 146 від 28 вересня 2000 року.

Джерело: “Дебет-Кредит”

30 контролюючих органів затвердили 

плани перевірок на 2019 рік

На Інспекційному порталі оприлюднені річні плани перевірок понад
30 контролюючих органів, які в загальному планують
перевірити 109442 суб’єкта господарювання. Серед них – Мінекономрозвитку,
МВС, Мінекології, Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Лідерами серед контролюючих органів за кількістю запланованих перевірок
є Державна служба України з надзвичайних ситуацій – 43100 перевірок;
Держпродспоживслужба України – 21897 перевірок; Державна служба України з
питань праці – 16905 перевірок. Детальнa інформація наведена за посиланням:
https://inspections.gov.ua/regulators-plans/years?planning_period_id=2&page=1



24

2018 / № 22 (93)

Львівське Братство Пасічників «РІЙ» щомісяця проводить навчання пасічників

Львівське Братство Пасічників «РІЙ» щомісяця (кожна друга середа

місяця) у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці (м. Львів,

Проспект Шевченка,13) проводить навчання пасічників з актуальних питань

технологічних особливостей бджільництва. Початок зустрічі: 18.00 год.

Тематика зустрічей:

- технологія утримання пасік;

- виробництво продуктів бджільництва;

- організація виробництва та ефективність пасічництва;

- лікування хвороб бджіл;

- апітерапія;

- маркетингова діяльність в бджільництві.

Для участі запрошуються всі бажаючі

Контактна особа: Микола Грибок, тел. 0676731580 

Джерело: Львівське Братство Пасічників «РІЙ» 

У грудні продовжаться безоплатні

консультування громадян із земельних

питань у Пустомитівському районі

У грудні у Пустомитівському районі продовжать безоплатні консультації для
громадян із земельних питань.

Цього разу їх заплановано у селах Раковець, Верхня Білка, Лапаївка,
Звенигород. Усі вони триватимуть по 3 години, а стартуватиму з 10.00 години.

Консультації будуть безкоштовними для громадян. Їх надаватимуть
працівники Першого львівського місцевого центру з надання Безоплатної
вторинної правової допомоги. Виїзні консультації громадян із земельних питань у
сільській місцевості відбуваються в рамках Проекту Світового банку та
Євросоюзу «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами» у співпраці
з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Дата Назва населеного пункту та 

адреса

Місце надання консультацій Час надання 

консультацій

11 грудня с. Раковець Раковецька сільська рада 10:00 – 13:00

17 грудня с. Верхня Білка Верхньобілківська сільська 

рада

10:00 – 13:00

20 грудня с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 13 Лапаївська сільська рада 10:00 – 13:00

26 грудня с. Звенигород Звенигородська сільська рада 10:00 – 13:00

Джерело: www.loda.gov.ua
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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

29020 4621880400:05:000:0191 21.3337 Львівська область, Золочівський район, 

Білокамінська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

19.12.2018 

09:00 

28957 4621885800:06:000:0239 34.0065 Львівська область, Золочівський район, 

тер.Почапівської сільської ради

Для ведення 

фермерського 

господарства

20.12.2018 

09:00 

29056 4623980400:03:000:0588 6.5000 Львівська область, Радехівський район, 

Барилівська сільська рада (за межами 

населеного пункту)

Для ведення

товарного 

сільськогосподар-

ського виробництва

21.12.2018 

09:00

28739 4622182600:04:002:0006 18.5979 Львівська область, Кам'янка-Бузький

район, село Дальнич

Для 

індивідуального 

садівництва 

21.12.2018 

12:00 

28927 4620982300:08:000:0055 2.8322 Львівська область, Городоцький район, на 

території Грімненської сільської ради

(за межами населеного

10.07 
26.12.2018 

11:00

28959 4625183100:08:000:0302 2.9178 Львівська область, Старосамбірський

район, на території Лютовиської сільської

ради

10.08 26.12.2018

11:00

28966 4623986900:02:000:0314 5.1603 Львівська область, Радехівський район, на 

території Увинської сільської ради

(за межами с. Увин)

10.07 26.12.2018

11:00

29144 4625889200:04:002:0248 1.1391 Львівська область, Яворівський район, 

село Ясниська, вулиця Промислова

11.02 27.12.2018 

12:00

29275 4621888000:01:018:0002 7.0000 Львівська область, Золочівський район,                   

с. Червоне

Для ведення товарного 
сільськогосподарського

виробництва

03.01.2019 

11:00

29405 4621810200:02:001:0004 22.1000 Львівська область, Золочівський район, 

с. Женів, ур. “За селом”

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

21.01.2019 

11:00

Джерело: www.consumer.lviv.ua

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області розширює
зони надання послуг в сфері реєстрації сільськогосподарської техніки. Відтепер
зареєструвати сільськогосподарську техніку чи отримати права машиніста-
тракториста можна в м. Радехові та м. Стрию.

У м. Радехові документи приймаються за адресою: 80200, м. Радехів,
вул. Зелена, 36, дні прийому документів – вівторок та четвер з 9:00 до 17:00 год.

У м. Стрию документи приймаються за адресою: 82400, м. Стрий,
вул. Нижанківського, 5 (2 поверх).

Також прийом документів здійснюється за адресою: м. Львів,
вул. Замарстинівська, 49 (3 поверх).

Розклад прийому громадян: понеділок: з 9:00 до 13:00 ; середа: з 9:00 до 13:00;
п’ятниця: з 9:00 до 13:00

Консультації надаються за телефоном (032) 252 68 29.

Розширено зону надання послуг в сфері реєстрації 

сільськогосподарської техніки на Львівщині
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Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації повторно
повідомляє, що в 11.00 год 28 листопала 2018 р. відбудуться земельні торги у
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними
об’єктами.

Зокрема, цього дня на аукціон буде виставлено наступні ставки:
Ставок площею 0,8193 га, який розташований на території Вільшаницької

сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 1,0357 га;

Ставки площею 1,1351 га, який розташований на території Городищенської
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 1,3394 га;

Ставок площею 1,2741 га, який розташований на території Городищенської
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 1,5235 га;

Ставок площею 1,6797 га, який розташований на території Потелицької
сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району, на земельній
ділянці площею 1,8321 га;

Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га.

Останній день подачі заявок на участь – 22 листопада 2018 р. (до 16:30 год).
Аукціон з продажу права оренди земельної ділянки разом із водним об’єктом

відбудеться у Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації
за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації

В листопаді на Львівщині 

відбудеться аукціону з продажу 

права оренди земельних ділянок 

разом із водними об’єктами
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11  грудня відбудеться земельний аукціон                           

з продажу права оренди земельних ділянок

державної власності

11 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного
пункту). Земельний аукціон буде проводитись за адресою: м. Львів,
вул. Сахарова,46. Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних
торгів торгів в день проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за зазначеною адресою.
До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди
6 земельних ділянок розташованих у Кам'янка-Бузькому районі Львівської
області, загальною площею 71 га:

1. Кам'янка-Бузький район, Незнанівська сільська рада, площа земельної
ділянки – 10 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
1004,22 грн.

2. Кам'янка-Бузький район, Полоничнівська сільська рада, площа земельної
ділянки – 30,9 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
8897,11 грн.

3. Кам'янка-Бузький район, Полоничнівська сільська рада, площа земельної
ділянки – 16,4 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
4605,05 грн.

4. Кам'янка-Бузький район, Зубівмостівська сільська рада (ОТГ), площа
земельної ділянки – 4,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
2368,6 грн.

5. Кам'янка-Бузький район, Зубівмостівська сільська рада (ОТГ), площа
земельної ділянки – 2,3 га. Цільове призначення: для ведення фермерського
господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 952,86 грн.

6. Кам'янка-Бузький район, Зубівмостівська сільська рада (ОТГ), площа
земельної ділянки – 7 га. Цільове призначення: для ведення фермерського
господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 2423,67 грн.

Відповідальна особа: Цифуляк Оксана Іванівна
Контактні телефони: (032)244-30-92, +380961315421

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua
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12  грудня відбудеться земельний аукціон                       

з продажу права оренди земельних ділянок

державної власності

12 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного
пункту).

Земельний аукціон буде проводитись за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,46.
Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів торгів в день
проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за зазначеною адресою. До продажу права
оренди на земельних торгах пропонується право оренди 12 земельних ділянок
розташованих у Золочівському, Жидачівському, Мостиському, Миколаївському та
Самбірському районах Львівської області, загальною площею 186 га:

1. Мостиський район, Мишлятицька сільська рада, площа земельної ділянки
– 9,1 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 24218,63 грн.

2. Мостиський район, Шегинівська сільська рада, площа земельної ділянки –
8,6 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 4690,58 грн.

3. Мостиський район, Мишлятицька сільська рада, площа земельної ділянки
– 54,4 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 94378,48 грн.

4. Золочівський район, Сасівська сільська рада, площа земельної ділянки –
18,1 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 33477,59 грн.

5. Золочівський район, Жуківська сільська рада, площа земельної ділянки –
0,19 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 248,15 грн.

6. Самбірський район, Никловицька сільська рада, площа земельної ділянки
– 45 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 31837,65 грн.

7. Жидачівський район, Монастирецька сільська рада, площа земельної
ділянки – 15,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
16489,02 грн.

8. Жидачівський район, Бережницька сільська рада, площа земельної ділянки
– 4,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 8211,52 грн.

9. Миколаївський район, Горішненська сільська рада, площа земельної
ділянки – 4,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
7960,03 грн.
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10.Миколаївський район, Горішненська сільська рада, площа земельної
ділянки – 6,31 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
1097,49 грн.

11.Миколаївський район, Горішненська сільська рада, площа земельної
ділянки – 2,1 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
439,42 грн.

12.Самбірський район, Никловицька сільська рада, площа земельної ділянки
– 17,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 10377,9 грн.

Відповідальна особа: Цифуляк Оксана Іванівна
Контактні телефони: (032)244-30-92, +380961315421

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua

Електронні земельні торги з продажу 

права оренди земельних ділянок 

державної власності на Львівщині

14 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами
населеного пункту). Земельний аукціон буде проводитись на електронному
майданчику ДП «СЕТАМ» https://land.setam.net.ua/auction/62.

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди
2 земельних ділянок розташованих у Золочівському районі Львівської області,
загальною площею 41,4 га:

1. Золочівський район, Новосілківська сільська рада, площа земельної
ділянки – 26,4 га. Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби.
Стартовий розмір річної орендної плати – 17027,17 грн.

2. Золочівський район, Великовільшаницька сільська рада, площа
земельної ділянки – 15 га. Цільове призначення: для сінокосіння і випасання
худоби. Стартовий розмір річної орендної плати – 14387,73 грн.

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:
Чорнобай Ірина Петрівна

Контактні телефони: +380676757377

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua
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17  грудня відбудеться земельний аукціон                       

з продажу права оренди земельних 

ділянок державної власності

17 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного
пункту). Земельний аукціон буде проводитись за адресою: м. Львів, вул.
Сахарова, 46. Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в
день проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за зазначеною адресою.

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди
3-ох земельних ділянок розташованих у Мостиському та Перемишлянському
районах Львівської області, загальною площею 77,8 га:

1. Мостиський район, Мишлятицька сільська рада, площа земельної ділянки
– 8,4 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 15966,29 грн.

2. Мостиський район, Мишлятицька сільська рада, площа земельної ділянки
– 8,8 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 3360,11 грн.

3. Мостиський район, Мишлятицька сільська рада, площа земельної ділянки
– 16,4 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 3203,39 грн.

4. Перемишлянський район Великоглібовицька сільська рада (ОТГ), площа
земельної ділянки – 6,6 га. Цільове призначення: для ведення фермерського
господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 1082,73 грн.

5. Перемишлянський район Великоглібовицька сільська рада (ОТГ), площа
земельної ділянки – 7,2 га. Цільове призначення: для ведення фермерського
господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 1583,44 грн.

6. Перемишлянський район, Добряницька сільська рада, площа земельної
ділянки – 8,2 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
1095,17 грн.

7. Перемишлянський район, Липовецька сільська рада, площа земельної
ділянки – 21,9 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
49737,56 грн.

Відповідальна особа: Цемрюк Аліса Сергіївна
Контактні телефони: +380 (63) 258 52 52

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua
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18 грудня відбудуться електронні 

земельні торги з продажу права 

оренди земельних ділянок 

державної власності

18 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного
пункту). Земельний аукціон буде проводитись на електронному майданчику
ДП «СЕТАМ»: https://land.setam.net.ua/auction/161,
https://land.setam.net.ua/auction/159, https://land.setam.net.ua/auction/157.

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди
3-ох земельних ділянок розташованих у Золочівському та Кам'янка- Бузькому
районах Львівської області, загальною площею 83,4 га:

1. Золочівський район, Жуківська сільська рада, площа земельної ділянки –
70 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 123934,15 грн.

2. Золочівський район, Великовільшаницька сільська рада, площа земельної
ділянки – 4,58 га. Цільове призначення: для ведення фермерського господарства.
Стартовий розмір річної орендної плати – 5894,09 грн.

3. Кам’янка-Бузький район, Незнанівська сільська рада, площа земельної
ділянки – 8,9 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
2062,69 грн.

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:
Сидор Денис Васильович

Контактні телефони: (032) 235-13-22 у робочі дні з 9.00-18.00 год.

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua

Джерело: www.dairycongress.org/2019/ukr
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Джерело: www.lvivska.land.gov.ua

19 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного
пункту). Земельний аукціон буде проводитись на електронному майданчику ДП
«СЕТАМ»: https://land.setam.net.ua/auction/162, https://land.setam.net.ua/auction/163.

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди
2-ох земельних ділянок розташованих у Золочівському районі Львівської області,
загальною площею 30 га:

1. Золочівський район, Білокамінська сільська рада, площа земельної ділянки
– 21,3 га. Цільове призначення: для ведення фермерського господарства.
Стартовий розмір річної орендної плати – 19854,96 грн.

2. Золочівський район, Великовільшаницька сільська рада, площа земельної
ділянки – 8,6 га. Цільове призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –
7286,76 грн.

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:
Сидор Денис Васильович Контактні телефони: (032) 235-13-22 у робочі дні
з 9.00-18.00 год

19 грудня відбудуться електронні земельні торги

з продажу права оренди земельних ділянок 

державної власності 

20 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного
пункту). Земельний аукціон буде проводитись на електронному майданчику ДП
«СЕТАМ»: https://land.setam.net.ua/auction/154, https://land.setam.net.ua/auction/155.

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди 2-
ох земельних ділянок розташованих у Золочівському районі Львівської області,
загальною площею 51,6 га:

1. Золочівський район, Почапівська сільська рад, площа земельної ділянки –
34 га. Цільове призначення: для ведення фермерського господарства. Стартовий
розмір річної орендної плати – 16854,63 грн.

2. Золочівський район, Почапівська сільська рада, площа земельної ділянки –
17 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 7459,21 грн.

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:
Чорнобай Ірина Петрівна Контактні телефони: +380676757377.

20 грудня відбудуться електронні  земельні торги

з продажу права оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та
раціонального використання водних об’єктів Департамент екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними
об’єктами, які відбудуться о 11.00 год. 26 грудня 2018 року за адресою: м. Львів,
вул. Стрийська, 98.

Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок та
земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на
земельних торгах, а саме:

Ставки площею 2,2245 га та 1,7023 га, які розташовані на території
Увинської сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на
земельній ділянці площею 5,1603 га;

Ставок площею 2,7585 га, який розташований на території Лютовиської
сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на
земельній ділянці площею 2,9178 га;

Ставок площею 2,6355 га, який розташований на території Грімненської
сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на земельній
ділянці площею 2,8322 га.

Останній день прийому заяв: 19 грудня 2018 р. до 16 год.30 хв

26 грудня відбудеться аукціону 

з продажу права оренди земельних 

ділянок разом із водними об’єктами

21 грудня відбудуться електронні земельні торги

з продажу права оренди земельних ділянок 

державної власності 

21 грудня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного
пункту). Земельний аукціон буде проводитись на електронному майданчику
ДП «СЕТАМ»: https://land.setam.net.ua/auction/170.

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди
земельної ділянки розташованої у Радехівському районі Львівської області,
площею 30 га:

1. Радехівський район Нивицька сільська рада, площа земельної ділянки – 30
га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 5658,09 грн.

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:
Цифуляк Оксана Іванівна Контактні телефони: тел.(032)244-30-92, +380961315421
Джерело: www.lvivska.land.gov.ua
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Розвиток кореневих гнилей огірків 

залежить від вологості ґрунту

Ступінь розвитку кореневих гнилей на рослинах огірків залежить від рівня
вологості ґрунту.

За частих і рясних поливів підвищується вологість та значно зменшується
кількість кисню, який потрібен кореням для життєдіяльності. Це є причиною
ослаблення кореневої системи і призводить до ураження рослин
фітопатогенами. Збудники кореневих гнилей можуть розвиватися як сапрофіти,
не завдаючи шкоди рослинам, і лише за сприятливих умов починають вести
паразитичний спосіб життя.

Іншою причиною розвитку кореневих гнилей огірків може стати
екстремальний температурний режим ґрунту (нижче 15 °С і вище 29 °С).

Захворювання прискорено прогресує в закритому ґрунті в зимово-весняний
період (коли температура повітря і ґрунту мінімальна), а також в літньоосінній
період за підвищеної температури ґрунту. Полив дуже холодною водою (нижче
10 °С) значно гальмує та послаблює розвиток рослин і може викликати
відмирання коренів.

Розвитку захворювання коренів огірків також сприяє надмірна сухість
ґрунту в кореневій системі та підвищена концентрація солей. В уражених
тканинах коренів заселяється інфекція, яка може заражати знову посаджені
рослини на цьому місці.

Джерело: www.agrotimes.net

Джерело: www.doagro.in.ua
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Капуста броколі 37,00 37,50 38,00

Капуста цвітна 25,00 26,00 27,00

Капуста білоголова 6,00 7,00 8,00

Капуста білоголова рання 17,00 17,00 17,00

Картопля стандарт 4,50 4,60 4,70

Морква стандарт 7,00 8,00 9,00

Буряк столовий 8,00 8,50 9,00

Квасоля  біла 25,00 31,50 38,00

Редька чорна 6,00 6,00 6,00

Салат 20,00 25,00 30,00

Редька біла 10,00 10,00 10,00

Перець конусоподівбний 
Білозерка

22,00 22,50 23,00

Цибуля ріпчаста жовта 14,00 14,50 15,00

Гарбуз 6,00 6,00 6,00

Часник 18,00 29,00 40,00

Гриб печериця 33,00 35,00 37,00

Віноград білий 23,00 25,00 27,00

Виноград темний 23,00 31,50 40,00

Груша 15,00 27,50 40,00

Яблука Фуджі 7,00 8,00 9,00

Яблуко Голден 3,00 4,50 6,00

Яблуко Ліголь 3,00 4,50 6,00

Яблуко Флоріна 3,00 4,00 5,00

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Індича гомілка 49,90 49,90 49,90

Індиче філе 135,00 140,40 145,90

Короп жив. 70,00 70,00 70,00

Сом жив. 110,00 132,50 155,00

Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар”

Оптові ціни на продукцію  (станом на 07.12.2018 р.)  (1 кг/ грн.)

2018 / № 22 (93)
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Закупівельні ціни в Україні 

на 07.12.2018 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 / № 22 (93)

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 3050

Горох 6900 5790 5900 209

Гречка 6650

Жито 1 клас 3558 4300

Жито 2 клас 3510 144

Жито 3 клас 3458 155

Жито 4 клас 140

Жом буряка гран 156

Коріандр 22000

Кукурудза 4981 4398 3960 151 168 154 170

Льон 11000 10800

Люпин 7150 7200

Макуха соєва 360

Макуха соняшникова 5600 6300

Нут 13000

Овес 6000

Олія соняшникова 13000 16900

Просо 9150 11500

Пшениця 2 клас 6892 6154 5725 208 203

Пшениця 3 клас 6830 6025 207

Пшениця 6 клас 6639 5983 4500 201

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13000 412

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 410

Ріпак з ГМО 13500

Розторопша 25000

Соняшник 10750 9800 8000 9400

Сорго біле 4500

Соя 10450 9235 9550 8200 322 355 374

Соя без ГМО 8550 9500 337 360 372

Тритікале 4000

Чечевиця 7500

Ячмінь 7081 6381 216
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення
Детальніша 

інформація

VI Українсько-

німецький форум 

харчових продуктів

12 грудня 2018 р.

м.Київ,

Міжнародний

виставковий центр,

Броварський пр-т,15

www. ufexpo.com.ua

X  Міжнародна 

конференція

«Ведення агробізнесу

в Україні»

12 грудня 2018 р.

м. Київ, Hillsong

Conference Hall, 

проспект 

Визволителів, 1

www.doagro.in.ua

Конференція «Аграрні 

інновації 2018»

18 грудня 2018 р.
м.Київ,

iHUB, вул. 

Хрещатик,10

www.proagro.com.ua

Конференція 

«День агронома- 2019»
6-7 лютого  2019 р. м. Київ www.agrotimes.net

ХІІ 

Міжнародний молочний 

конгрес
5-6 березня 2019 р.

м.Київ,

Міжнародний

виставковий центр,

Броварський пр-т,15

www. dairycongress.org

Міжнародний форум 

«Птахівництво-2019»
10-11 квітня 2019 р.

м. Львів,

Львівський будинок 

вчених, вул. 

Листопадового чину,6

www.agrotimes.net

Міжнародний форум

«Індиківництво-2019»

10 квітня 2019 р.

м. Львів,

Львівський будинок 

вчених,вул. 

Листопадового чину,6

www.agrotimes.net

XVI Міжнародна 

конференція « Зерно 

Причорномор’я-2019»

10-11 квітня 2019 р.

м. Київ,

Готель 

“Інтерконтиненталь”,

вул. Велика 

Житомирська,2А

www.ukragroconsult.com

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 . 

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

LVIVAGRI@GMAIL.COM
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