
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО 

РОЗВИТКУ  ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЛЬВІВСЬКА   

АГРАРНА 

 ПАЛАТА 

Біологічні особливості шкідників  

зерна і продуктів його переробки 

Проект «Рука допомоги» дозволив  

започаткувати успішні проекти  

в АПК  

На Львівщині відбувся 

ІІІ  Форум громадських організацій 

«Партнерство та розвиток» 

Ми шукаємо нові інструменти  

для того, щоб задовольнити потреби 

агровиробників і постійно з ними 

співпрацювати - Олег Коновал 

  



2 

 

Проект «Рука допомоги» дозволив  започаткувати успішні проекти в АПК...3 
 

Відбулося засідання Громадської ради Головного управління Держгеокадастру 

у Львівській області………………………………………..………………………………...4 
 

На Львівщині відбувся ІІІ  Форум громадських організацій  

«Партнерство та розвиток»……….………………………………………………5 
 

Фінансова підтримка агровиробників Львівщини…………………..………….....6 
 

Фермери Львівщини цьогоріч отримали понад  два мільйони гривень  

на розвиток господарств……………………………………………………..…………….7 
 

План реалізації стратегій розвитку ОТГ Львівщини дозволив залучити  

понад  280 млн гривень в 2018 році…………….……………………………….......8 

  

Про пільгу зі сплати земельного податку щороку повідомляти  

ДФС  не потрібно……………………………………………………...……………12 
 

У 2018 році обсяги виробництва продукції тваринництва залишаться  

на рівні минулого року…………………………………………….……...…...........13 
 

Учасники АТО мають пільги при сплаті земельного податку……..…………...14 
 

Затверджено методичні вимоги  у сфері насінництва……………..………….…15 
 

Оголошення про проведення земельних торгів (аукціонів)                                       

у Львівській області ………………………………………………….…………………....16 

 

Ми шукаємо нові інструменти для того, щоб задовольнити потреби 

агровиробників і постійно з ними співпрацювати – Олег Коновал.……….…..17 
 

Біологічні особливості шкідників зерна і продуктів його переробки 

– Тетяна  Данілкова……………………………………….…………….…………...........21 
 

Компанія «Альфа Насіння» працює для аграріїв України……...........................24 
 

 

Анонс подій в Україні….………………………….………..….……………….………….31 

2018 / № 23 (94) 



3 

2018 / № 23 (94) 

Проект «Рука допомоги» дозволив  

започаткувати успішні проекти в АПК  

13 грудня у Львові відбулася підсумкова конференція проекту Світового банку 
«Рука допомоги» в рамках реалізації якого 243 малозабезпечені, безробітні та 
внутрішньопереміщені особи  розпочали власний бізнес та створили нові робочі 
місця у Львівській, Харківські, Полтавській областях.  

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся міністр соціальної 
політики України Андрій Рева, який відзначив важливість проекту, який дозволив 
розпочати 243 успішних бізнесів із яких 49 в галузях сільського господарства. 
Важливо підкреслити, що найбільше підприємців, а саме 115,  з’явилося в рамках 
проекту у Львівській області. Андрій Рева також відзначив, що досвід проекту, 
який сьогодні є у трьох областях, доцільно поширити на всю Україну, оскільки 
проект показав свою активність та результативність. 

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка відзначив, що успішна 
реалізація проекту свідчить, що в Україні можна бути успішним підприємцем. 
Саме завдяки проекту ми маємо абсолютно нові підходи, які мають стати новою 
моделлю центру зайнятості, а ефект від поширення діяльності проекту на все нові 
сфери бізнесу є відчутним. 

В рамках реалізації проекту на Львівщині підтримку одержали і підприємці, 
які започаткували власну справу в агробізнесі. Наприклад, ФГ «Дві Катерини» у 
Сколівському районі успішно започаткувало власну справу із утримання козиної 
ферми та виробництва сиру. Фермер Володимир Загвойський у селі Ралівка 
Самбірського району започаткував сімейну ферму із утримання корів і планує 
розширювати поголів’я дійного стада. 

Інші підприємці на Львівщині відкрили успішний малий бізнес у сфері 
громадського харчування, ветеринарній справі та сфері послуг.   

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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На Львівщині відбувся 

ІІІ  Форум громадських 

організацій «Партнерство  

та розвиток» 

11 грудня з ініціативи Львівської облдержадміністрації відбувся ІІІ Форум 
громадських організацій «Партнерство та розвиток». Участь у заході прийняли 
представники інститутів громадянського суспільства області, у тому числі 
президент Львівської Аграрної палати Павло Музика. 

Із вступним словом до учасників форуму звернулася заступник голови ОДА 
Маріанна Вільшинська.  

За словами М. Вільшинської, громадські організації зараз докладають  багато 
зусиль до розбудови України. Тому співпраця в рамках форуму закладе нові засади 
для подальшої плідної і продуктивної праці. 

 Інформацію про успішний досвід співпраці із громадськістю розповів 
начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області 
Тарас Грень. В рамках інших виступів презентувався досвід налагодження 
партнерських відносин між громадськістю та органами місцевого самоврядування. 

Під час заходу учасники взяли участь в платформі маркетплейс, нетворкінгу і 
тематичних майстер-класах. 

В рамках форуму учасники  напрацювали конструктиві пропозицій до 
регіонального плану заходів на 2019 рік,  що дозволить ефективніше вирішувати 
виклики, які є перед громадськістю області зараз та визначити найбільш 
ефективні кроки для їх вирішення.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Відбулося засідання Громадської 

ради Головного управління 

Держгеокадастру на Львівщині 

17 грудня відбулося засідання Громадської ради при Головному управлінні 
Держгеокадастру у Львівській області. Участь в засіданні прийняв  президент  
Львівської Аграрної палати Павло Музика. 

Із вступним словом до учасників засідання звернувся голова громадської 
ради Роман Скіра, який відзначив системну роботу та співпрацю із керівництвом 
Держгеокадастру області. 

Порядок денний  засідання складався із п’яти  актуальних питань щодо стану 
земельних відносин в області 

Заступник начальника ГУ Держгеокадастру області Олег Рубан  розповів про 
сучасний стан передачі земель сільськогосподарського призначення із державної 
власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.  Загалом до 
кінця 2018 року 35 ОТГ області буде передано 44,8 тис га сільськогосподарських 
угідь.   

Значна увага при розгляді зазначеного питання приділялася формуванню 
передумов для ефективного розпорядження ОТГ сільгоспугіддями. 

В рамках засідання розгядалися також актуальні питання виділення земель в 
Пустомитівському районі та м. Самбір. 

Важлива увага приділялася питанням контролю за діяльністю управління 
охорони земельних ресурсів. 

Розглянули члени громадської ради також питання  пов’язані із питанням 
можливого будівництва звіроферми в Бродівському районі, яке набуло широкого  
суспільного резонансу.    

Коротку інформацію про результати діяльності оприлюднили керівники 
чотирьох комісій громадської ради. Члени громадської ради також напрацювали 
пропозиції щодо пріоритетних напрямів  діяльності комісії на перший квартал 
наступного року.  

Передбачається, що члени громадської ради при Держгеокадастрі області в 
наступному році приймуть участь у  зустрічах із громадянами  на районному рівні 
в рамках прийомів громадян районними відділами Держгеокадастру.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Фінансова 

підтримка 

агровиробників 

Львівщини 

10 грудня у департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації відбулося останнє у 2018 році засідання обласної комісії 
щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 
«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів». 

На засіданні конкурсної комісії визначили перелік підприємств-претендентів 
на одержання відшкодування з державного бюджету. Заступник голови комісії – 
заступник директора – начальник управління продовольства та розвитку 
сільських територій департаменту агропромислового розвитку Павло Дигдало 
відзначив, що для потреб агровиробників Львівщини в поточному бюджетному 
році за зазначеною програмою із державного бюджету додатково надійшло                     
4,4 млн грн. 

В рамках розгляду документів та голосування члени комісії в першу чергу 
підтримали заявки на фінансову підтримку виробників, які мають переважне 
право на підтримку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
29.04.2015 року № 300 (із змінами). Це суб’єкти господарювання, які мають 
чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній рік до 20 млн грн або провадять діяльність з вирощування та 
розведення великої рогатої худоби: 4 господарствам надано право на фінансову 
підтримку на здешевлення кредитних коштів в розмірі 1 відсоткової ставки НБУ. 
А також підтримано заявки ще 6-ти сільськогосподарських підприємств на 
відшкодування відсотків за кредитом в розмірі 0,5 відсоткової ставки. 

 В цілому конкурсна комісія надала право на фінансову підтримку шляхом 
здешевлення кредитних коштів 10 господарствам на загальну суму 4,6 млн.грн. 
Загалом у поточному році аграріям Львівщини спрямовано на відшкодування 
відсотків за кредитами 6,3 млн грн., що дозволить здешевити 98,7 млн.грн. 
кредитних коштів. 

Джерело: Львівська облдержадміністрація 
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Джерело: Львівська облдержадміністрація 

Фермери Львівщини цьогоріч отримали 

понад  два мільйони гривень  

на розвиток господарств 

Під головуванням заступника Міністра аграрної політики та продовольства 
України Олени Ковальової відбулась чергова відео-конференція з представниками 
обласних аграрних відомств щодо державної підтримки розвитку галузі 
агропромислового комплексу у 2018 році. 

Так, у 2018 році на підтримку всіх програм галузі агропромислового 
комплексу виділено 6,3 млрд. грн., з яких 2,6 млрд. грн вже спрямовано 
отримувачам  бюджетних коштів. 

Урядом зроблена  низка вдосконалень  порядків використання коштів за 
державними програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу, 
спрощені процедури отримання коштів, розширено перелік банків-партнерів, 
лібералізовані вимоги до отримувачів.  

Особливу увагу приділили підтримці розвитку фермерських господарств, на 
що цього року виділено 1 млрд. грн. 

Фермерами Львівської області по програмі Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств отримано 2 166,5 тис грн, з яких 15 фермерських 
господарств отримали часткову компенсацію за придбану с/г техніку,                                     
27 фермерських господарств залучили кредити в державних банках на суму                        
10,4 млн грн, 9 господарствам нараховано компенсацію за придбане насіння; 

5 фермерських господарств одержали фінансову підтримку у формі 
пільгового кредиту на загальну  на суму 1,2 млн грн.   

Також програму доповнено двома новими напрямами: бюджетна дотація для 
новостворених фермерських господарств у розмірі 3,0 тис грн на 1 га 
землекористування, а також 5,5 прожиткових мінімумів на кожного члена 
фермерського господарства. На отримання дотацій за цими напрямами у 
Львівське відділення Укрдержфонду подали документи 178 фермерських 
господарств на загальну суму – 3 млн. грн. 

За державною програмою в галузі тваринництва у Львівську область 
надійшло 25779,2 тис грн, з яких нараховано дотацію 55 с/г підприємствам за 
утримання корів на занальну суму 4197,25 тис грн, виплачено відшкодування 
закупівлі племінних тварин 15  господарствам  на суму  6317,4 тис грн; 10,5 тис. 
фізичним особам виплачено дотацію за утримання 15,2 тис голів молодняку ВРХ 
на загальну суму 11,4 млн грн. 

Крім того, до Міністерства аграрної політики та продовольства подані 
документи на виплату останнього траншу дотації 12,4 тис фізичним особам за 
утримання молодняку ВРХ на загальну суму 15,4 млн грн. 
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План реалізації стратегій 

розвитку ОТГ Львівщини 

дозволив залучити понад  

280 млн гривень в 2018 році 

Більше 286 млн грн отримала Львівщина у 2018 році на 70 проектів із 
Державного фонду регіонального розвитку. ОТГ готуються до подачі заявок                              
у 2019 році.   

Під час заходу «План реалізації стратегій» у Львівському ЦРМС, створеному 
за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, заступник 
директора департаменту економічної політики ЛОДА Марта Бухтіярова відзначила, 
що будь-які проекти мають відповідати Стратегії та Плану реалізації, як на 
українських конкурсах, так і міжнародної-технічної допомоги (МТД).  

Є п’ять стратегічних цілей, у відповідності до яких сформовані програми і 
напрямки проектів регіонального розвитку. У цьому році визначено 127 проектних 
ідей, які лягають в основу проектів регіонального розвитку і, відповідно, можуть 
бути реалізовані за кошти ДФРР.  

Третина громад Львівської області вже прийняли та користуються Стратегіями 
розвитку громад, подаючи свої заявки на конкурси проектів українських та 
міжнародних програм. 

Джерело: www.lgdc.org.ua 

Джерело: www.ukragroconsult.com 
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Про пільгу зі сплати земельного 

податку щороку повідомляти ДФС 

 не потрібно 

Державна фіскальна служба у Тернопільській області нагадує, що 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                       
1 травня поточного року до контролюючого органу за місцем знаходження 
земельної ділянки про надання пільги, яка починає застосовуватися з базового 
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву. 

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

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 про надання пільги, яка починає застосовуватися з 
базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву. 

Враховуючи вищевикладене, підставою для застосування пільги зі сплати 
податку є заява платника, однак щорічне подання останньої не передбачено. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

Мінагрополітики оприлюднило проект наказу  

щодо безпечності та якості молока 

14 грудня Міністерство аграрної політики та продовольства України  на 

офіційній інтернет-сторінці оприлюднило проект наказу «Про затвердження 

Вимог до безпечності та  якості молока і молочних продуктів». 

Запропоновані вимоги обов’язкові для усіх операторів ринку незалежно від 

форми власності та підпорядкування, але не поширюються на первинне 

виробництво молока, молозива, та молочних продуктів призначених для власного 

споживання.  

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Джерело: www.iae.org.ua 

У 2018 році обсяги виробництва 

продукції тваринництва залишаться 

на рівні минулого року   

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уточненими з 
урахуванням поголів’я тварин і птиці та виробництвом продукції на 1 листопада 
2018 року, валова продукція тваринництва очікується на рівні 69,7 млрд грн. Хоча 
цей результат лише на 0,1% перевищить показники 2017 року, можна 
констатувати, що другий рік поспіль зберігатиметься тенденція сповільнення 
спаду обсягів виробництва продукції тваринництва, поінформував заступник 
директора Інституту, член-кореспондент НААН Микола Пугачов. 

За його словами, обсяги виробництва м’яса – продукції вирощування худоби і 
птиці – дещо перевищать показники 2017 року (+1,4%) і становитимуть 
3251,8 тис. т. 

Зберігатиметься тенденція збільшення (+5,4%) виробництва м’яса птиці – 
до 1672,6 тис. т. 

Обсяги виробництва м’яса овець та кіз залишаться майже на минулорічному 
рівні (+0,4%) і становитимуть 27,5 тис. т. 

Виробництво м’яса великої рогатої худоби зменшиться на 4,9% і становитиме 
540,9 тис. т, а м’яса свиней – на 5,8% – до 974,6 тис. т. 

Яєць прогнозується одержати 16 млрд шт., що на 3,2% перевищить торішні 
показники. 

Обсяги виробництва молока зменшаться проти 2017 року на 2,1% і складуть 
10067,3 тис. т. 

Традиційно зменшиться виробництво вовни – до 1,9 тис. т, що на 4,8% 
менше, ніж минулого року. 

Загалом у 2018 році спостерігається відновлення зростання виробництва 
окремих видів тваринницької продукції. 

Джерело: www.dairycongress.org/2019/ukr 
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Учасники АТО мають пільги  

при сплаті земельного податку 

Для забезпечення соціального захисту та допомоги учасникам бойових дій, 
які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 
вітчизняним законодавством передбачено ряд пільг, в тому числі щодо сплати 
податку на майно.  

Категорії фізичних осіб, які мають право на пільги щодо сплати земельного 
податку, визначено статтею 281 Податкового кодексу України. Зокрема, відповідно 
до цієї статті від сплати земельного податку звільняються ветерани війни та 
особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-
XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Тобто для 
учасників антитерористичної операції також передбачено пільги щодо сплати 
земельного податку. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки 
поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах 
граничних норм, встановлених пунктом 2 статті 281 Податкового кодексу. 

Так, передбачені наступні граничні норми: 
-для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як                        

2 гектари; 
-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в 
селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; 

-для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; 
-для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; 
-для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара. 
Якщо у фізичної особи, яка має право на пільгове оподаткування землі, у 

власності знаходиться декілька земельних ділянок одного виду використання, то 
така особа до 1 травня поточного року повинна подати 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. 

Якщо до 1 травня 2019 фізична особа не подасть до контролюючого органу 
заяву про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги, 
то оподатковуватимуться всі земельні ділянки, які є у її власності, крім земельної 
ділянки, на яку подана заява у 2018 році. 

Джерело: www.if.gov.ua 
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Джерело: www.agro-business.com.ua 

Цьогоріч під 

фундуком і 

волоським горіхом 

заклали найбільші 

площі молодих садів 

У 2018 році в Україні найбільша площа закладених молодих садів була у 
насаджень фундука – 1039 га. Про це повідомив голова асоціації «Укрсадпром» 
Дмитро Крошка. 

Лідерство фундука він пояснює високою рентабельністю культури.                         
На другому місці – молоді сади волоського горіха – 861 га. 

Також цього року було закладено 608 га молодих яблуневих садів, 518 га 
плантацій лохини і 179 га – суниці.  

«Ми прогнозуємо, що за 3-4 роки ситуація в Україні радикально зміниться.                        
В першу чергу, це буде помітно по сортах, що закладаються, всіх культур», – 
наголосив Дмитро Крошка. 

Він підкреслив, що «садівники не просто садили культури, а садили 
правильно, під контракти, під ринок». 

Джерело: www.animal-show.kiev.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 

 

 29505 

  

 

 

 4623980900:04:003:0011 

  

 

 

 4.5710

  

 

 

 Львівська область, Радехівський район,  

с. Забава  

 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

 17.01.2019  

    11:00  

29506 
 4623980900:01:004:0076 

 5.0000 

 

 Львівська область, Радехівський район,  

с. Бишів   

 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

  

 17.01.2019 

 11:00  

29504 

  

 

4623980900:04:003:0010 

  

 

1.9200 

  

 

Львівська область, Радехівський район,  

с. Забава  

 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

  

 

 17.01.2019  

              11:00   

29507 

  

 

4623980900:02:001:0008 

  

 

11.6000 

  

 

Львівська область, Радехівський район,  

с. Торки   

 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

17.01.2019  

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 

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»  
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Лізинг є відомим у світі ефективним 
інструментом забезпечення виробничих потреб в 
сучасному обладнанні та технічних засобах. В галузях 
сільського господарства України лізинг також 
знайшов широке застосування, що дозволило 
багатьом аграріям модернізувати виробництво і 
істотно підвищити продуктивність праці.                         
Про перспективи розвитку лізингу в аграрному 
секторі нашому виданню розповів директор Львівської 
філії  НАК «Украгролізинг» Олег Коновал. 

Ми шукаємо нові інструменти для того, щоб задовольнити потреби 

агровиробників і постійно з ними співпрацювати – Олег Коновал 

  
- Пане Олеже, розкажіть про діяльність Львівської філії  НАК 

«Украгролізинг»? 
- О.К.: Національну акціонерну компанію «Украгролізинг» та її регіональні 

філії засновано у 2001 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів з метою 
сприяння реалізації державних програм у сфері АПК. Компанія покликана 
надавати техніку на умовах лізингу, що було на той час новим та перспективним 
інструментом в Європі. Тому нову сферу підтримала держава, щоб покращити 
життя фермерам. Львівська філія за період діяльності надала фермерам у лізинг 
сотні одиниць техніки в усіх районах області і ми постійно розширюємо 
запропонований перелік техніки та обладнання. 

  
- Які нововведення дозволили розширити кількість наданої техніки в лізинг 

для фермерів?  
- О.К.: Щодо новацій, то вони дійсно є. Якщо на початку створення компанія 

надавала у лізинг техніку лише вітчизняного виробництва, то на даний час у лізинг 
надається і техніка іноземного виробництва. При чому це будь-яка техніка 
ґрунтообробна, трактори, обладнання для тваринницьких комплексів та спеціальне 
обладнання для підприємств переробної промисловості. Фактично компанія 
працює із повним спектром сільськогосподарської техніки та обладнання, які 
необхідні агровиробникам. 

  
- Розкажіть детальніше про переваги лізингу техніки від НАК 

«Украгролізинг» для аграіїв? 
- О.К.:Переваг від використання лізингу є декілька. По-перше, вартість 

техніки зафіксована при укладанні договору не підлягає зміні протягом всього 
періоду його дії. Терміни і розміри оплати платежів визначаються договором 
фінансового лізингу і не підлягають змінам в односторонньому порядку.  
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По-друге, техніка, яка надається у лізинг є власністю НАК «Украгролізинг», 
тому у випадку стягнень боргів вона не потрапляє до переліку заставного майна 
фінансово-кредитних установ. Ця техніка є на позабалансовому обліку 
агровиробника і не підлягає заставі. Крім того, платникам ПДВ вся сума 
податкового кредиту повертається відразу після отримання предмету лізингу. 

По-третє, всю техніку НАК «Украгролізинг» закуповує техніку через систему 
державних закупівель «Prozorro», що дозволяє одержати її за найнижчими цінами 
через конкуренцію постачальників. Як правило, НАК «Украгролізинг» купує не 
одну одиницю техніки, а тому постачальники готові знижувати ціни порівняно із 
заявленою в інформаційних прайсах при звичайних умовах придбання. Ряд наших 
клієнтів вже відчули цінові переваги при купівлі, наприклад, тракторів. 

В компанії є поняття «техніка закуплена і знаходиться на складі», яку 
закуплено за ціною раніше і яка надається лізингооодержувачу з урахуванням 
первинної ціни, а не тієї, що склалася на даний час на ринку. Хоча, маю зазначити, 
що при купівлі індивідуальних моделей сільськогосподарської техніки під 
замовлення через систему державних закупівель «Prozorro» дещо відтягує період 
закупівлі через дотримання часових вимог тендерних процедур. Але це гарантує 
конкуренцію постачальників при здійсненні закупівель і мінімізацію кінцевої 
ціни. 

Лізингоодержувач може самостійно обрати страхову компанію, але, при 
потребі, ми можемо порекомендувати надійні страхові компанії із урахуванням 
нашого багаторічного досвіду роботи. Лізинг сільгосптехніки не передбачає 
високої конкуренції на ринку України, оскільки специфічна ліквідність активів 
вимагає знання ринку і напрацьованої роками репутації щодо взаємної довіри. 

- Які види техніки в лізинг серед 
аграріїв Львівщини найбільш 
популярні? 

- О.К.: Працюючи понад 10 років 
у сфері лізингу можу зазначити, що на 
початку у фермерів користувалася 
великим попитом вітчизняна, технічно 
проста техніка. Тепер господарства вже  

хочуть більш енергоефективну техніку, трактори іноземного виробництва, із 
навігаційними системами та системою точного землеробства. Українська 
ґрунтообробна техніка користується високим попитом, а її зразки не гірші за 
іноземні аналоги і також характеризується високою продуктивністю в роботі.  
Водночас, в сільській місцевості все ж є проблема з кадрами, тому фермерам 
часто логічно придбати дорожчу модель трактора із вищою продуктивністю, яка 
потребує одного тракториста-машиніста, а не три трактори, менш потужні, які 
потребують трьох працівників. Все ж глобальна конкуренція за трудові ресурси 
стимулює українських фермерів купувати більш сучасну техніку.  
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Крім того, вітчизняні і іноземні компанії-виробники сільгосптехніки 
відкривають дилерські центри на Львівщині, що також важливо при виборі 
техніки для прискорення її обслуговування  в подальшому. 

  
- Окресліть перспективні напрями використання лізингу для розвитку 

агробізнесу 
- О.К.: На даний час влада і керівництво Львівської  облдержадміністрації 

декларують необхідність розвитку м’ясо-молочного тваринництва та переробної 
промисловості для створення доданої вартості. Це дуже важливі напрями за яким, 
з наступного року, компанія буде готова працювати. НАК «Украгролізинг» може 
запропонувати у лізинг обладнання для тваринницьких комплексів від 
вітчизняних і іноземних товаровиробників. Також, на умовах лізингу можна 
отримати техніку та обладнання для елеваторів, птахоферм, свиноферм. 

В області є суттєві напрацювання для співпраці з Львівською 
облдержадміністрацією, щоб відсотки за лізингові платежі з 2019 року 
компенсувалися агровиробникам через обласні програми підтримки розвитку 
АПК. На даний час вже є підтримка депутатів профільної депутатської комісії 
Львівської обласної ради. З наступного року агровиробники області можуть 
розраховувати на відшкодування з обласного бюджету частину витрат 
агровиробників за лізингові платежі, зокрема повністю всі відсоткові платежі.  

Крім того, ми вже два місяці співпрацюємо з Проектом Міжнародної 
фінансової корпорації (IFC) «Аграрні розписки в Україні». Представник проекту 
на Львівщині і я ініціювали проведення відповідних переговорів і по аграрних 
розписках. Зараз йде активна фаза розробки методики співпраці з центральним 
офісом НАК «Украгролізинг» і компаній-партнерів постачальників з 
використанням інструменту аграрних розписок проекту МФК. Передбачається, 
що аграрні розписки виступатимуть додатковим інструментом застави, що 
актуально для новостворених фермерських господарств, які не мають кредитної 
історії. У фермерів-початківців немає основних засобів, але є земля, яку треба 
обробляти. Аграрна розписка для НАК «Украгролізинг» виступатиме додатковим 
інструментом забезпечення і це дозволить фермеру розвиватися і модернізувати 
основні засоби. Фактично ми шукаємо нові інструменти для того, щоб 
задовольнити потреби клієнтів і постійно з ними співпрацювати. Очевидно, що 
лізингоодержувач, який задоволений однією угодою співпраці, продовжить, з 
високим ступенем ймовірності, подібну співпрацю з НАК «Украгролізинг» в 
подальшому. 

 
- Дякуємо Вам за цікаве інтерв’ю. 

 
Розмову вів Дмитро Соломонко. 



20 

2018 / № 23 (94) 

Марка техніки Ціна, грн. 

Трактор Беларус 1523 1 350 000,00 

Трактор МТЗ-82.1 490 000,00 

Трактор Беларус 1025.2 720 000,00 

Трактор КИЙ-14102 616 000,00 

Трактор Беларус 82.1 490 000,00 

Трактор Беларус 892 520 000,00 

Трактор Lovol FT 504EU 494 000,00 

Трактор Беларус 1221.2 (виробництва 

Республіки Беларусь) 
960 000,00 

Трактор ХТЗ-242К.20 1 650 000,00 

Трактор CASE IH Magnum 340 5 600 000,00 

Перелік тракторів в наявності у НАК«Украгролізинг» 
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Біологічні особливості шкідників 

зерна і продуктів його переробки 

Тетяна Данілкова, начальник відділу 

прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків                                     

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській 

області    

  Великої шкоди зерну і продуктам з нього та насінню в зерносховищах 
завдають комірні шкідливі комахи та кліщі, які потрапляють у комори із зерном, 
яке заражується вже в полях під час обмолоту та на токах, а також через одяг, 
взуття робітників, або містяться в них через брак відповідного знезаражування. 
Крім того, значна кількість видів комірних шкідників (рисовий довгоносик, 
зернові міль і шашіль) потрапляє до комори із зерном, яке переносять птахи та 
мишоподібні гризуни, які мігрують у комори взимку. Проте, основна маса 
шкідників накопичується в місцях постійного зберігання хлібних запасів. 

Зерно і зернопродукти пошкоджуються багатьма видами кліщів, комах, 
птахів і гризунів. В Україні поширено 116 видів комірних шкідників. Серед них 
кліщів – 34%, комах – 60 (жуків – 51, метеликів – 9), мишоподібних гризунів – 
6%. Потенційну загрозу можуть становити також карантинні шкідники, які 
проникають на територію нашої країни. Щороку під час зберігання від шкідників 
втрачається від 5-10% до 30% зібраного зерна, істотно знижуються харчові, 
фуражні та посівні якості. Найпоширенішими з них є комірний (Sitophilus 
(Calandra) granarius L.) і рисовий (Sitophilus (Сalandra) oryzae L.) довгоносики, 
малий борошняний (Tribolium confusum Duv.), булавовусий (Tribolium castaneum 
Hrbst) хрущаки, суринамський (Oryzaephilus surinamensis L.) та коротковусий 
рудий (Laemophloeus ferrugineus Steph.) борошноїди, зерновий шашіль 
(Rhizopertha dominica F.), гороховий зерноїд (Bruchus pisorum L.), південна 
комірна (Plodia interpunctella Hb.) та млинова (Ephestia küchniella Zell.) вогнівки, 
зернова міль (Sitotroga cerealella Oliv.), борошняний кліщ (Acarus siro L.), 
звичайний волохатий кліщ (Glycyphagus destructor Ouds.). 

Шкідливі комірні комахи – це справжнє лихо для зерна, що зберігається. 
Маючи високу потенційну здатність до розмноження, вони за тривалого 
зберігання зернопродуктів і сприятливих для їхнього розвитку умов можуть 
накопичитись у значній кількості. В лабораторних умовах дві пари жуків 
комірного й рисового довгоносиків у зерні пшениці за дев'ять місяців розвитку 
дають потомство, відповідно, 6211 і 7978 особин. Розмноженню комірних 
шкідників сприяють доволі теплі зими з короткими періодами нищівних для 
комах низьких температур і морозів, а також зберігання зерна влітку, коли через 
інтенсивне розмноження позбутися їх майже неможливо. 
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Комірні шкідники дуже ненажерливі. 

Потомство однієї самиці млинової 

вогнівки за чотири місяці розвитку 

знищує 17,5 кг борошна, а одного 

комірного довгоносика – один кілограм 

зерна пшениці за рік. Живлячись зерном, 

шкідники забруднюють його шкірками від  

линянь, загиблими особинами, екскрементами, павутиною. Заражене шкідниками 

борошно склеюється в грудочки, ущільнюється, в ньому підвищується 

температура й вологість. Воно змінює колір, запах і смакові якості. 
Кліщі та комахи належать до тварин з непостійною температурою тіла, тому 

їх життєдіяльність залежить від температури навколишнього середовища. 
Найсприятливішою для розвитку цих шкідників є температура 16...28°С. При 
підвищенні або зниженні температури вони не розмножуються, а при температуpi 
0°С переходять в стадію заціпеніння. При подальшому зниженні температури 
гинуть. 

На життєдіяльність кліщів і комах дуже впливає вологість зерна та 
зернопродуктів. Вологість нижче 13% знижує активність розвитку цих шкідників. 
Зі збільшенням надходження в сховища холодного і сухого повітря знижується 
активність шкідників і, навпаки, з підвищенням вологості і температури 
активність їх підвищується. 

Кліщі – маленькі, довжиною не більше 1 мм, павукоподібні тварини. 
Зустрічаються на токах, в купах соломи, полови та в інших рослинних рештках, а 
також на території навколо складських приміщень. Пошкоджують зерно, 
зернопродукти і насіння різних культур. Найбільш шкідливі такі види кліщів: 
борошняний, видовжений і волохатий. 

Комірні шкідники – це комахи, які мають повне перетворення (проходять 
стадії яйця, личинки, лялечки і дорослої комахи). До них належать: комірний та 
рисовий довгоносики, борошноїди, хрущаки. 

Комірний довгоносик – жук завдовжки 3-4 мм з вузьким видовженим тілом 
темно-бурого кольору, не літає. Живе, розвивається і завдає шкоди виключно в 
сховищах. Пошкоджує зерно і зернопродукти, за винятком проса, бобових та 
олійних культур.  

Рисовий довгоносик зовнішнім виглядом подібний до комірного. 
Відрізняється він меншим розміром тіла, наявністю крил і здатністю літати. 
Пошкоджує зерно та зернопродукти. 

Борошноїди – дрібні жуки (1,5-3,8 мм), які живуть в зерносховищах і токах. 
Пошкоджують зерно, зернопродукти, сушені овочі і фрукти. Основні види –  
суринамський, коротковусий і рудий борошноїди. 
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Хрущаки – жуки довжиною 3-18 мм. 
Пошкоджують зерно, зернопродукти, насіння 
різних культур і навіть тютюн. Живуть в 
зерносховищах, коморах, млинах, пекарнях 
тощо. Пошкоджене ними борошно набуває 
неприємного запаху. Найпоширеніші види: 
борошняний, булавовусий та рогатий хрущаки. 

Серед жуків, які псують 
найрізноманітніші продукти рослинного  

походження, зустрічається також шашіль (хлібний, борошняний, горбатий), 
мавританська козявка та інші. 

Великої шкоди зерну і продуктам з нього і іншим продуктам завдає гусінь 
метеликів: вогнівки (млинової, зернової, борошняної) та молі (комірної, зернової, 
хлібної). 

Щодо пошкодження комірними шкідниками вирізняється показник зараження 
та забруднення хлібних запасів. Зараження свідчить про наявність живих 
шкідників та оцінюється технологічно відповідно до ДСТУ. Забруднення як 
гігієнічний показник характеризує кількість живих і мертвих комірних шкідників і 
придатність зерна і продуктів з нього для продовольчих потреб. Обидва ці 
показники враховуються при визначенні сумарної щільності зараження 
(забруднення) (СЩЗ). За сумарної щільності шкідників у межах 90 екз/кг зерно 
вважається не придатним для споживання. Якщо СЩЗ не перевищує 90 екз/кг, то 
таке зерно змішують з чистим від шкідників і доводять за кількістю шкідників до 
максимально припустимих рівнів (МПР) і відповідно використовують. 

Зерно як живий організм, з притаманними йому процесом дихання та 
складними хімічними перетвореннями, є продуктом живлення шкідників і хвороб, 
які під час зберігання можуть знищити 10-30% збіжжя. Прогризене та 
пошкоджене зерно набагато швидше заселяють плісняві гриби, що, проростаючи, 
псують його, виділяючи при цьому шкідливі речовини. Ці гриби, насамперед 
представники роду Fusarium, спричиняють отруєння – мікотоксикози людей і 
тварин. Тому не можна використовувати зіпсоване, запліснявіле зерно для 
виготовлення хлібопродуктів або на корм худобі. З такого зерна не буде якісного 
борошна та доброго хліба.  

Великої шкоди завдають комірні шкідники насіннєвому матеріалу, знижуючи 
його кондиційні показники. Так, пошкоджене насіння пшениці та кукурудзи може 
втратити 27-75% схожості. 

Загалом, вирішення проблеми надійного захисту зерна і продуктів з нього у 
коморах можливе за скоординованих зусиль науково-технічних, виробничих                            
і підприємницьких структур України. Передусім, важливе комплексне поєднання 
профілактичних і винищувальних заходів на всіх етапах заготівлі, 
транспортування й тривалого зберігання. 

 



24 

2018 / № 23 (94) 

Компанія «Альфа Насіння» вже п’ять років працює на українському ринку і 
постачає аграрним підприємствам насіння високопродуктивних гібридів 
соняшника та кукурудзи під ТМ «ALFA Seeds». Гібриди, представлені у каталозі 
компанії  мають високий стабільний потенціал врожайності та відрізняються 
стійкістю до хвороб, пластичністю, якісними генетичними характеристиками. 

Наприклад, каталог насіння соняшнику ТМ ALFA Seeds. налічує 7 гібридів: 
Вінченцо, Мішель, Арлет, Тео, Анцилла, Терра і Альзан, які успішно вирощується 
фермерами в Західній Україні. 

Користуються високим попитом аграріїв також і гібриди кукурудзи Соломон, 
Амелі, Конкурент, Бейм, Лотар, Фруктіс, ЄС Тріо. 

Щороку нові високопродуктивні гібриди кукурудзи та соняшника проходять 
тестування і вирощуються на наших виробничих  полях, які розташовані у різних 
регіонах України. Такий підхід дає можливість адаптувати їх до місцевих 
кліматичних умов, оцінити потенціал та стійкість до стресів, хвороб у 
різних  ґрунтово-кліматичних умовах України Саме тому агрономи компанії 
постійно супроводжують і надають консультації  і рекомендації  щодо вибору 
гібридів, а також систем захисту і технологій їх вирощування в різних природних 
зонах України.  

Важливою послугою для клієнтів компанії є програма страхування врожаю,що 
дозволяє агровиробникам надійно убезпечити власний бізнес від ризиків. 

Компанія «Альфа Насіння» 

працює для аграріїв України 

Джерело:  Компанія «Альфа Насіння» 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Дефіцит азоту гальмує ріст  

і розвиток капусти  

При дефіциті або надлишку елементів живлення в рослин капусти 
спостерігаються зміни в забарвленні листків, рості й розвитку. 

За дефіциту азоту ріст та розвиток рослин капусти гальмується, а нижні 
листки мають рожево-жовте забарвлення. 

При надлишку цього елемента нижні листки набувають бурозеленого 
забарвлення, їхні краї мають більш виражений бурий колір та загинаються донизу. 
Надалі розпад тканин листкової пластинки з країв поширюється на всю поверхню 
листка, що веде до його відмирання. 

Дефіцит калію в рослин капусти починає проявлятися на старих листках, краї 
яких змінюють колір із зеленого на бронзовий, із часом вся пластинка набуває 
бурого забарвлення. 

На старих листках також діагностують нестачу фосфору. З нижнього боку 
листка вздовж жилок спостерігається пурпурове забарвлення. 

Дефіцит сірки в рослин капусти діагностують за жовтим забарвленням 
молодих листків, а іноді – за помаранчевим кольором із червонуватим відтінком. 

За нестачі молібдену спостерігається поганий розвиток листкової пластинки, 
в молодих листків вона взагалі не утворюється і росте тільки центральна жилка. 

За дефіциту марганцю жилки на листках залишаються зеленими, а тканина 
листка між ними червоніє. За гострого дефіциту цього елемента головки не 
зав’язуються. 

Джерело: www.proagro.com.ua 
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ТОВ «АгроАрена» – компанія, яка спеціалізується на дистриб’юції насіння 
як вітчизняних так і світових виробників, засобів захисту рослин, макро-, 
мікродобрив, надання повного комплексу послуг аграріям від моменту 
планування до момента отримання врожаю, працює по програмам класичного 
мультиризикового страхування посівів. Сьогодні компанія пропонує аграріям 
ексклюзивну пропозицію на ринку - подарунковий страховий сертифікат, по якому 
аграрій отримує відшкодування збитків в разі зниження врожаю, та вже має 
позитивний досвід роботи такої програми  по Західному регіону – в минулому 
році постійний клієнт компанії ТОВ «Зарваниця Агро», Тернопільська обл., 
Теребовлянський район, отримали відшкодування 100 тис грн, коли посіви було 
вибито градом. В портфелі насіння компанії високопродуктивні гібриди 
кукурудзи, соняшника, сої, пшениці, гороха, ріпаку. 

ТОВ «АгроАрена» – генеральний дистриб’ютор компанії «Маїс» м. Черкаси, 
яка на сьогодні є національним виробником насіння №1 в Україні,насіння 
вироблені компанією, демонструють стабільно високі показники якості і 
рентабельності. Гібриди неодноразово займали перші місця в рейтингу серед 
інших, поданих на реєстрацію. Наприклад в минулому році, гібрид Ферум            
(ФАО 180) зайняв сьоме місце в рейтингу Нове Зернятко серед 144 гібридів. 
 Компанія реалізовує продукцію на 

українських та зарубіжних ринках, 
розширює зовнішні економічні зв’язки, 
лідер з продажів насіння вітзизняної 
селекції, постійно доповнює свій 
портфель новими ефективними 
продуктами виходячи з потреб аграріїв, 
повний спектр фінансових інструментів, 
працює як по аграрним розпискам так і по 
форвардним програмам. Аграрій в даному 
випадку отримує додаткові вигоди – це 
завжди гарантований ринок збуту 
вирощеної продукції та найкращу ринкову 
ціну на ринку  

 Відзначимо також, що ТОВ «АгроАрена» має 40 представництв по всій 
території України. 

Компанія «АгроАрена» –  

надійний партнер  

агровиробників України  

Джерело: www.agro-arena.com.ua 
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Особливості комбінованої  

годівлі каченят 

За комбінованого типу годівлі каченят добову даванку концентрованих, 

зелених, соковитих й інших кормів розраховують на основі добової потреби 

каченят в основних поживних речовинах. 

До складу мішанок уводять мелене й подрібнене зерно двох-трьох видів, 

пшеничні висівки, рибне та м’ясо-кісткове борошно, макухи й шроти, вітамінні та 

мінеральні добавки. 

Поживні характеристики вологих мішанок поліпшуються за їх замішування 

на сироватці або молочних відвійках. Свіжу подрібнену до часток 2-5 мм зелень 

дають каченятам із 2-3-добового віку в кількості 15-20%, з 1 – до 3-тижневого віку 

– 20-30%, із 3-тижневого віку – 30-50% маси сухої частини раціону. 

В останній тиждень перед забоєм птиці зелені та соковиті корми доцільно 

вилучити з раціону для максимального приросту живої маси. У разі застосування 

вологих мішанок слід стежити, щоб вони були розсипчастими. Липкі мішанки 

гірше поїдаються, до того ж вони заклеюють носові отвори каченят. Каченятам не 

можна також згодовувати скислі корми, запліснявілі й затхлі.  

Фронт годівлі за комбінованого способу має бути не меншим ніж                        

5 см/голову. Кратність годівель протягом доби така сама, як і за сухого типу 

годівлі. Каченятам за один раз потрібно давати таку кількість корму, щоб вони 

з’їдали її без залишку протягом 20-30 хвилин.  

Годівниці та напувалки необхідно підтримувати в належному санітарному 

стані. Залишки скислих кормів, запліснявілих або забруднених підстилкою чи 

послідом тощо, видаляють із годівниць, годівниці миють у дезрозчині й 

висушують. 

Також потрібно постійно стежити за санітарним станом напувалок, у яких 

часто накопичуються залишки кормів. 

Джерело: www.agrotimes.net 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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Джерело: www.a-tera.com.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста броколі 39,00 39,50 40,00 

Капуста цвітна 31,00 32,00 33,00 

Капуста білоголова 8,00 8,20 8,50 

Капуста білоголова рання 11,00 12,00 13,00 

Картопля стандарт 5,80 5,90 6,00 

Морква стандарт 6,50 8,00 9,50 

Буряк столовий  10,00 10,50 11,00 

Квасоля  біла 35,00 47,50 60,00 

Редька чорна 6,00 6,00 6,00 

Салат 35,00 37,50 40,00 

Редька біла (дайкон) 10,00 10,00 10,00 

Селера корінь 25,00 25,00 25,00 

Цибуля ріпчаста жовта 13,00 13,00 13,00 

Гарбуз 5,00 5,00 5,00 

Часник 37,00 41,00 45,00 

Гриб печериця 27,00 29,50 32,00 

Цукор 10,40 10,40 10,50 

Борошно пшеничне 
вищ.гат 

9,50 10,80 12,00 

Крупа гречана ядриця 
вищ.сорт 

14,00 16,00 18,00 

Олія соняшникова 
рафінована бутил., 1 л. 

25,00 30,00 35,00 

Яблуко Голден 3,00 4,50 6,00 

Яблуко Ліголь 3,00 4,80 6,50 

Яблуко Муцу  7,00 8,00 9,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове, 
відбірне, десяток 

24,00 24,00 24,00 

Індиче філе 140,00 140,40 140,00 

Білий амур жив. 75,00 76,50 78,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 17.12.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 22 (93) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 17.12.2018 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. 
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CPT 

термінал, 

грн  

EXW 

елеватори, 

грн  

CPT 

переробник, 

грн  

FCA, 

грн  

CPT 

термінал, 

дол.США  

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Горох  5685  210  

Гречка  6650  

Жито 1 клас  3558  3700  

Жито 2 клас  3510  155  

Жито 3 клас  3458  156  

Жито 4 клас  150  

Жом буряка гран  5000  160  

Кукурудза  4989  4386  3933 150  153 

Льон  11000  10800  

Люпин  7150  7200  

Макуха соєва  355  

Макуха соняшникова  6300  

Овес  6000  

Олія соняшникова  16900  

Просо  9150  11000  

Пшениця 2 клас  6937  6110  5650  208  203  

Пшениця 3 клас  6665  5979  207  

Пшениця 5 клас  6675  

Пшениця 6 клас  6669  5976  4500  201  

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО  
13000  412  

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО  
410  

Розторопша  25000  

Соняшник  8950  9400  

Сорго біле  4500  

Соя  10400  9383  9700  8233  328  353  360  

Соя без ГМО  337  372  

Тритікале  4000  

Шрот соняшниковий  7100  228  

Ячмінь  7058  6378  210  250  

Ячмінь пивоварений  7000  
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Круглий стіл  

«Чи зупинить мораторій 

земельну реформу?» 

20 грудня   2018 р. 

 

м. Київ, вул. Басейна, 

6, Арена-Сіті, 8-ий 

пов., офіс компанії 

AgroGeneration 

www.ucab.ua 

Міжнародна 

конференція 

«Черешня, абрикос та 

слива в Україні: 

технології, ринок, 

перспективи» 

24 січня  2019 р. 

 

м. Вінниця,  

ТРЦ «Мегамолл» 

вул. 600-річчя, 17 

www.latifundist.com 

Форум 

«Smart Agro Businesses 

Forum 2.0» 

24 січня  2019 р. 

 

м. Київ, 

UNIT.Сity, 

вул. Дорогожицька,3 

 

www.latifundist.com 

 Конференція 

«Живлення рослин. 

Інноваційні 

агротехнологічні 

рішення» 

30-31 січня  2019 р. 

 

Київська обл., 

с. Мощун, 

вул. Лісна,1 

www.a-tera.com.ua 

Конференція 

«AGROPOWER 

БІОГАЗ» 

7 лютого  2019 р. 

м. Київ, 

Bratislava Hotel 

вул. А. Малишко,1  

www.agrotimes.net 

VІI Київський 

агрохімічний форум  

«Добрива, ЗЗР, Насіння» 

28 лютого –                        

01 березня   2019 р. 

м. Київ, готель   

Ramada Encore Kiev, 

Столичне шосе,103 

www.euroagrochem.com/kiev-2019/ 

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 

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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