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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові відбувається  

XІ Спеціалізована виставка 

«АгроТехніка-2018» 

28 лютого у Львові розпочала роботу XІ Спеціалізована виставка 
«АгроТехніка-2018», яка триватиме до 2 березня.  

Із вітальним словом на відкритті виставки виступив голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка, який відзначив  важливість обміну 
сучасними знаннями та досвідом для агровиробників перед початком весняно-
польових робіт.  

Агровиробники ознайомилися із сучасними технологічно-технічними 
досягненнями і обмінялися актуальними знаннями в рамках тематичних 
семінарів із питань використання сучасних  фінансових інструментів – аграрних 
розписок, реалізації енергозберігаючих проектів в об’єднаних територіальних 
громадах і розвитку аграрних ринків. 

Серед  експонатів виставки значну увагу агровиробників привернули 
комплексні мінеральні добрива ТОВ «Тетра-Агро», що виробляються на 
Львівщині і забезпечують конкурентні переваги аграріїв.     

Участь у тематичних заходах виставки і практичних семінарах прийняли 
голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, уповноважені ЛАП з 
Стрийського, Жидачівського, Старосамбірського районів та фермери області.  

Ігор Вуйцик також обговорив з віце-президентом Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України Ярославом Кардашем  актуальні питання 
розвитку фермерства . 
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На Сокальщині відкрили 

елеваторний комплекс                           

ПП «Західний Буг» 

28 лютого, у смт. Жвирка Сокальського району, ввели в експлуатацію 
елеваторний комплекс ПП «Західний Буг».  Елеватор потужністю 20 тисяч тонн 
приймає сільськогосподарську продукцію з підвищеними показниками вологості, 
засміченості та доводить її до товарних кондицій. 

Участь в урочистому відкритті взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка. 
«Важливо у нашому аграрному комплексі не тільки виростити продукцію, 

але й якісно її зберегти, для того, щоб аграрії отримали максимальний прибуток 
на піку ціни. Ми сьогодні відкриваємо елеватор місткістю 20 тис тон, інвестиція 
– 20 млн гривень і звичайно дуже приємно, що ще декілька десятків робочих 
місць у Сокальському районі будуть створені і люди не будуть їздити за кордон, а 
отримуватимуть заробітну плату на місці. Приємно, що у ПП «Західний 
Буг» заробітна плата за минулий рік сягнула 15 тис гривень», – зазначив Олег 
Синютка. 

Це вже третій елеватор у структурі підприємства. Тут обробляють такі 
зернові культури як озима пшениця, соя, ріпак, кукурудза і горох. 

«П’ять років тому ми придбали цей елеватор, відповідно виробнича 
потужність цього елеватора була 28 тис тонн, елеватор складається зараз з трьох 
частин:  перша – це польська частина, побудована у 1936 році її потужність 1800 
тонн, друга черга загальною потужністю 28 тис тонн і у 2017 році збудували 
третю чергу потужністю 20 тис тонн. На сьогодні виробнича потужність 
сокальського елеватора – 48 тис тонн, враховуючи кратність приймання  зерна і 
відвантаження  сокальський елеватор за рік обробляє 120 тис тон зерна, що 
повністю задовільняє компанію “Західний Буг”  і частину фермерів, які здають 
до нас зерно для продажу на експорт. Елеватор обробляє такі зернові культури як 
озима пшениця, соя, ріпак, кукурудза і горох», – розповів заступник директора 
ПП «Західний Буг» Юрій Одноріг. 

ПП «Західний Буг» засноване у 2003 році і почало свою діяльність на 2 
тисячах гектарів землі. На даний час в 6 районах Львівщини обробляється 
близько 32 тисяч гектарів землі. На підприємстві працює близько 400 
працівників. 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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На Львівщині відкрили нові 

виробничі потужності аграрного 

підприємства 

 1 березня, у Старому Яричеві 
відкрили нові виробничі 
потужності ТзОВ «Лемберг Міт». Це 
м’ясопереробний цех із єдиним в 
Україні автоматизованим морозильним 
складом продукції місткістю 4000 тонн. 

Участь у відкритті взяли заступник Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України, Торговий представник України Наталія Микольська та 
заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Оксана Стоколос-
Ворончук. 

“Відкриття будь-якого нового виробництва – це велика перемога, оскільки це 
нові робочі місця, зростання української економіки. Для нас удвічі більша радість, 
коли ці підприємства є ще й підприємствами-експортерами. Експортери – це 
вища ліга бізнесу, це кращі умови праці для працівників, вищі заробітні 
плати,  можливість розширятися. А також це достатньо висока якість продукції, 
яку вони пропонують на український ринок. Ще більша радість, коли 
підприємства відкривають у тих галузях, де Україна була чемпіоном, адже наша 
держава відома своєю високоякісною продукцією переробки тваринництва. Ми 
спостерігаємо те, що зараз відбувається відновлення підприємств харчового 
сектору, і первинна переробка продукції тваринництва – це те, що ми зараз 
спостерігаємо і повинні підтримувати”, –  наголосила Наталія Микольська. 

Більш, ніж 20 вітчизняних фермерських господарств за прямими 
контрактами вирощують для підприємства свинину найвищої якості, що 
підтверджено міжнародними сертифікатами. Відтак, ТзОВ «Лемберг Міт» 
випускає більше 1500 тонн продукції у місяць 
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Укладена перша аграрна розписка 

на Львівщині   

Інструмент фінансування «аграрні розписки» був запроваджений у Львівській 
області лише на початку 2018 року, а місцеві фермери вже скористалися його 
перевагами. У лютому фермерське господарство «КПК Агроінвест» виписало 
товарну аграрну розписку під урожай ріпаку зі 132 гектарів. Підприємство, яке 
обробляє 600 гектарів землі, взяло кредитні кошти для придбання добрив, засобів 
захисту росли та на інші витрати до підготовки весняно-польових робіт.  

Ярослав Косендюк, співвласник підприємства говорить, що раніше 
користувався банківськими кредитами для поповнення обігових коштів. Зараз 
підприємець може порівняти недоліки і переваги обох інструментів кредитування. 
«Аграрна розписка зручніша, боне треба закладати в заставу нерухоме майно», 
говорить Косендюк. «Вартість нерухомого майна, сільськогосподарських споруд, 
не є високою, тому для банків така застава неліквідна». Швидкість оформлення 
розписки - це ще одна перевага. У Косендюка процес збору документів та 
оформлення розписки тривав три дні.  

 Кредитором по розписці виступив зернотрейдер «Традекс» з Рівненщини.  
«Традекс» вже не вперше фінансує фермерів за цим механізмом, першу «тестову» 
аграрну розписку компанія уклала в минулому році з сільгоспвиробником з 
Тернопільщини. Кошти, надані першому позичальнику, були невеликими, 
відповідно, фермер розрахувався невеликою кількістю зерна. Цьогорічна розписка 
з львівським фермерським господарством передбачає значну суму зобов’язань, 
проте компанія-кредитор почувається досить впевнено. Юрист компанії «Традекс» 
Віталій Нестерук зазначає, що права та обов’язки кредитора та позичальника чітко 
визначені законом. «Було створено навіть спеціальний окремий реєстр для таких 
документів», говорить Нестерук. «Окрім того законодавством гарантовано більш 
швидке примусове виконання розписок у випадку, якщо виробник не зуміє 
виконати своє зобов’язання.  Звісно, ми сподіваємось, що у своїй практиці не 
зіткнемося з такою ситуацією».   

«Агроінвест» став першопрохідцем у використанні аграрних розписок на 
Львівщині. Сільськогосподарська галузь області розвивається досить потужно, але 
потребує додаткових капіталовкладень. Особливо цю потребу відчувають малі та 
середні агровиробники, які мають обмежену заставну базу. Проект «Аграрні 
розписки в Україні», який впроваджується Міжнародною фінансовою корпорацією 
(група Світового банку), докладає зусиль для того, щоб аграрні розписки 
ефективно запрацювали в області. Для цього консультанти Проекту проводять 
тренінги та надають консультації фермерам, кредиторам та нотаріусам.  
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Звісно ж, робота Проекту в області всіляко підтримується місцевою владою. 
У січні, під час урочистого відкриття Проекту у Львівській області, голова ОДА 
Олег Синютка наголосив на потребах агросектору у додаткових коштах, особливо 
під час підготовки до посівних робіт, та закликав місцевих аграріїв скористатися 
перевагами механізму кредитування через аграрні розписки. «Я б дуже хотів, щоб 
цей інструмент був затребуваний», – сказав очільник Львівської області. «Я дуже 
вас прошу – не бійтеся, не будьте консервативними, пробуйте. Ви маєте підтримку 
влади, і я думаю, що цей механізм ви перетворите в свої доходи». 

Для довідки:  
Аграрна розписка – це інструмент фінансування, за допомогою якого 

агровиробник має можливість отримати кредитування, як товарне так і 
фінансове, під заставу майбутнього урожаю. В залежності від умов розрахунку 
за цим кредитуванням розписки можуть бути  фінансові та товарні. За 
фінансовою розрахунок відбувається грошима, за товарними – частиною 
зібраного урожаю.   

 Згідно з офіційною статистикою, на сьогоднішній день в Україні оформлено 
237 аграрних розписок. Об’єм залученого фінансування перевищив 1,7 млрд. грн. 
Успішно виконано та закрито 113 аграрних розписок. Наразі не було жодного 
повідомлення щодо невиконання зобов’язань позичальником з відкриттям 
процедури примусового виконання за аграрними розписками.  

 
 
 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

На Львівщині запрацювала 

онлайн-платформа для звернень  

Для зручності мешканців області у Львівській ОДА створили онлайн-
платформу для звернення на «Гарячу лінію». Для подання звернення необхідна 
лише наявність електронної пошти. Про це інформує Львівська обласна державна 
адміністрація 

Звернення можна подати через електронну форму. Опісля заявник проходить 
нескладну процедуру реєстрації та формує текст звернення. Зверненню 
автоматично присвоюється реєстраційний номер, після чого його скеровують до 
виконавця. 

Онлайн платформа зберігає дані заявника під час реєстрації, а відтак 
економить мешканцю в подальшому час на ідентифікацію в процесі подання 
звернення. Окрім цього, при потребі, заявник може сам  визначати тематику 
звернення та територію, якої воно стосується. 

Звернутися на «Гарячу лінію» можна за посиланням: http://112.loda.gov.ua 



8 

2018 / № 4 (75) 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Перспективи розвитку бізнесу обговорили  

на Львівському Експортному Форумі 

01 березня з ініціативи Львівської торгово-промислової палати відбувся 
Львівський Експортний Форум, який дозволив зібрати вітчизняних та зарубіжних 
експертів та підприємців регіону для обговорення шляхів розв’язання актуальних 
питань розвитку вітчизняного бізнесу. Із вітальним словом до учасників форуму 
звернувся голова Львівської облдержадміністрації, який акцентував увагу на 
досягненнях підприємців області з освоєння зовнішніх ринків збуту продукції. 

Директор Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Роман 
Филипів у своєму виступі відзначив, що 1088 підприємств в минулому році 
здійснювали експорт продукції, а основна частка зовнішньоекономічних угод 
укладалася з країнами Європейського Союзу. За словами Р. Филипіва, крім 
експорту сільськогосподарської продукції та продукції підприємств харчової 
промисловості, збільшують обсяги постачання і промислові підприємства інших 
галузей. Тому Львівщина поступово відроджує реноме промислово розвинутої 
області. Водночас, значні інвестиції здійснюють підприємцями області у 
підвищення якості продукції. В уьому році у Львові планується проведення 
українсько-польського, українсько-німецького та українсько-китайського бізнес-
форумів. 

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія 
Микольська у своїму виступі акцентувала увагу на роль регіональних торгово-
промислових палат у відстоюванні інтересів бізнесу на національному рівні при 
прийнятті законодавчих актів.   

Значна увага доповідачів приділялася розгляду інструментів підтримки 
експорту, досвіду розвитку аграрного сектору, зокрема продукції бджільництва, 
на зовнішні ринки та іншим актуальним для вітчизняного бізнесу питанням. 
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Лізинг: особливості послуги                           

та переваги  

Лізинг надає реальну можливість бізнесу, особливо малому та середньому, 
оновлювати свої основні фонди, підвищувати конкурентоспроможність 
продукції, що випускається, знижувати податкові і оперативні витрати. 

Про це говорили фахові експерти проекту USAID “Трансформація 
фінансового сектору” під час тренінгу для представників малого та середнього 
бізнесу: «Лізинг: особливості послуги та переваги для клієнта», який відбувся у 
Львові 26 лютого за підтримки  ВГО “Національна асоціація 
сільськогосподарських дорадчих служб України”.  

Із вступним словом до учасників тренінгу звернувся президент НАСДУ 
Іван Паньків, який наголосив на важливості для агровиробників розуміти 
сучасні фінансові інструменти, що дозволяють підвищити ефективність 
виробництва. 

Начальник Управління розвитку сільськогосподарського виробництва, 
продовольства та аграрного ринку департаменту АПР Львівської ОДА Ігор Вус 
наголосив, що лізинг є одним з важливих інструментів фінансування купівлі 
обладнання та техніки для тих виробників, які знаходяться на початковому етапі 
становлення, адже такий вид позики не вимагає застави наявного обладнання.  
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Консультант проекту USAID Олена Сухенко у своїй доповіді наголосила на 
перспективності використання лізингу підприємствами аграрного сектору. За 
словами консультанта загальна вартість діючих договорів фінансового лізингу в 
Україні станом на вересень 2017 року становить 23,2 млрд грн. Із зазначеного 
обсягу вагома частка припадає на договори  фінансового лізингу в сільському 
господарстві – на 6.5 млрд грн або 27 % загального обсягу лізингових операцій. 
Найбільш стабільні лізингові компанії є учасниками Асоціації “Українське 
об’єднання лізингодавців”, які динамічно збільшують кількість укладених 
договорів При цьому лізингоодержувачем може бути будь-яка юридична або 
фізична особа. Завдяки лізингу підприємство отримує прибутки від використання 
активів які не є у його власності.  

Олена Сухенко також детально розповіла про переваги і недоліки 
використання аграріями фінансового та оперативного лізингу техніки чи 
обладнання.  

Основними перевагами фінансового лізингу є: 
- вибір предмету лізингу  виконує лізингоодержувач; 
- тривалість строку лізингу близька до нормативного строку служби та 

окупності майна; 
- облік майна як правило відбувається на балансі лізингоодержувача; 
-ризик випадкової втрати чи псування майна переходить до 

лізингоодержувача з моменту передачі майна; 
-мінімальний строк договорів фінансового лізингу становить 12 місяців; 
Особливостями оперативного лізингу є: 
- лізингова угода має двосторонній характер; 
- ризик випадкової втрати або псування майна лежить на лізингодавцеві; 
- по закінченню строку дії лізингового договору майно переважно 

повертається до лізингової компанії; 
- лізингові платежі при оперативному лізингу як правило вищі  ніж при 

фінансовому, оскільки лізингодавець несе додаткові ризики; 
При цьому предметом лізингу не 

можуть бути земельні ділянки чи певні 
об’єкти, а також майнові комплекси 
підприємств. 

Об’єктами оперативного лізингу в 
сільському господарстві можуть бути не 
лише обладнання чи техніка, але також i 
продуктивна худоба. Перспективними 
об’єктами лiзингу можуть бути 
обладнання для виробництва 
альтернативної енергетики, наприклад 
сонячні панелі. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Учасники семінару звернули увагу  на державну програму підтримку малого 
та середнього бізнесу на селі за рахунок компенсації техніки вітчизняного 
виробництва, яка в цьому році має дати можливість виробникам оновити свій 
парк сільськогосподарської техніки. Експерт проекту USAID Іван Вишневський 
завірив, що положення цієї програми невдовзі будуть адаптовані і до лізингових 
програм. 

Президент НАСДУ Іван Паньків зазначив, що він особисто для себе відкрив 
багато нових особливостей, які до цього здавались  буденними, проте зустріч 
дала поштовх для їх переосмислення та пошуку нових шляхів оптимізації 
бізнесу для дрібних та середніх сільськогосподарських виробників. 

Учасники високо оцінили практичність та актуальність набутих нових знань, 
які нададуть їм можливість оптимізувати бізнес-процеси на власних 
підприємствах за рахунок використання нових інструментів фінансування. 

Участь у тренінгу прийняли агровиробники області, уповноважена 
Львівської Аграрної палати в Жидачівському районі Галина Киячик, науковці і 
представники фінансово-кредитних установ.  
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№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

1 

39cfed7f8b3c47598342d081064de8a3 
овочі, фрукти                                                                           

та горіхи 
19 8 березня 2018 p. 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради “Львівська обласна лікарня 

відновного лікування” 

2 

a6c9e9a33cdb478b997f40a996eeb81b картопля 15 7 березня 2018 р. 

КЗ ЛьвівськоїІ Обласної Ради 

“Самбірський міжрайонний 

Протитуберкульозний диспансер” 

3 
d2af747413984562a986cf22ea6d1b5d овочі, фрукти 305,7 14 березня 2018 p. 

Відділ освіти Новоселицької районної 

державної адміністрації 

4 
fdd82e96f948498bb121814ead07b341 

яйця курячі у 

шкарлупі, свіжі 
33 6 березня 2018 p. 

Іваничівська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат 

5 

47d844932dd1461585f89c96de68b62e фрукти  467,110 16 березня 2018 p. 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради Державний ліцей з посиленою 

військово-фізичною підготовкою                                        

імені Героїв Крут 

6 

50fe0f4b9c9d43fb974939523b20e19b 

капуста, 

буряк,цибуля,              

морква,петрушка 

90 7  березня 2018  р. 
Комунальна міська дитяча клінічна 

лікарня 

7 
ec0550cea9844550ac9e5895518028d3 яблука свіжі 28,8 5  березня 2018 р. 

Сенкевичівська загальноосвітня школа-

інтернат I-III cтупенів 

8 

887acf8540e643ff815aef3993f49a4c 
картопля, горох 

сушений 
16,5 6 березня 2018 р. 

КЗ Львівської Обласної Ради “Львівський 

обласний клінічний психоневрологічний 

диспансер” 

9 
087429eacd2f49aea592aa65b0963c38 

коров'яче молоко 

сире 
388,8 13 березня 2018 р. 

Медичний реабілітаційний центр МВС 

України “Перлина Прикарпаття” 

10 

a8a55f9c3fb34e128cce2e9b81ec1cb8 молоко фермерське 315,36 12 березня 2018 р. 

Давидівська сільська рада об'єднаної 

територіальної громади Пустомитівського 

району Львівської області 

13 

b93473f5afa04fdd8f2cce4785a2460d 
oвочі, фрукти та 

горіхи 
376,5 10 березня 2018 р. 

Люблинецька спеціалізована школа-

інтернат І-ІІІ ступенів “Центр освіти та 

соціально-педагогічної підтримки” 

14 

5ff8130b8d2c4fc883d039bd574ec7bb 
oвочі, фрукти та 

горіхи 
35,00 12 березня 2018 р. 

Бурштинський торговельно-економічний 

коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету 

15 

45d25b0c50884870a25fca0cc8323157 

капуста 

білокачанна, 

огірки, кабачки, 

помідори, часник, 

цибуля зелена, 

цибуля ріпчаста, 

буряк, морква, 

петрушка, кріп 

517,99 9 березня 2018 р. 

Відділ освіти Галицького та 

Франківського районів управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

16 
49c075c514f44444a6ef7c613592f630 овочі листкові 22,512 13  березня 2018 р. 

Регіональна філія «Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця» 

17 
21e1ffc035a24951a1ad1d55909394f9 

овочі кореноплідні, 

буряк 
21,846 13 березня 2018 р. 

Регіональна філія «Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця» 

18 

110056df39464b6a968fdd82e8d5f798 

лимони, яблука, 

мандарини, банани, 

вишня, черешня, 

слива, виноград, 

абрикоси, 

апельсини, порічки, 

смородина, 

полуниця 

1 100 8 березня 2018 р. 

Відділ освіти Галицького та 

Франківського районів управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

Інформація для агровиробників Львівської області  

про актуальні тендерні пропозиції  в системі “Рrozorro” 



13 

2018 / № 4 (75) 

№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

19 

106e9eb592384687b92e96886bc71380 

продукція 

фермерського 

тваринницива 

(молоко коров'яче) 

368,982 7 березня 2018 р. Обласний Будинок дитини 

20 
017209442d4945e19af4a1681cfe9f8d картопля 54,162 9 березня 2018 р. 

Регіональна філія «Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця» 

21 
cd5ca3b914254d72bcbf5ddca4f6e0eb 

овочі, фрукти та 

горіхи 
600 7 березня 2018 р Новоселицька міська рада 

22 

e3ccf00ed7014db0893b20e7ff89ed6e фрукти  500 7 березня 2018 р 

Волинський обласний ліцей з посиленою-

військово фізичною підготовкою імені 

Героїв Небесної Сотні 

23 
2fe9fa17466b46fb86bb721022b128f3 фрукти і горіхи 242,7 6 березня 2018 р 

Долинська спеціалізована школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів 

24 
ec92c795f0d44b648ba2aa1ea5bd8a28 овочі 75 6 березня 2018  р 

Долинська спеціалізована школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів 

25 

76c355d5933f406a885bc072ca4c6063 

морква,буряк, 

капуста білоголова, 

цибуля ріпчаста, 

часник, огірки, 

помідори, перець 

солодкий, 

баклажани, яблука, 

лимони, гриби 

39 6 березня 2018 р 

Чернівецьке вище комерційне училище 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

26 
04b573128e324f17bd51831972ca1300 картопля 200 5 березня 2018 р. 

Комунальна міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги 

27 

c124123debcb4dc7874057f7d3b80ddc 

буряк столовий, 

морква столова, 

цибуля ріпчаста 

жовта, капуста 

білокачана 

158 9 березня 2018 р. Відділ освіти Трускавецької міської ради 

Джерело: www.prozorro.gov.ua 

Продовження таблиці 

International Trade Centre 

допоможе вивести українські 

ягоди на світовий ринок 

В Україні ягідництво було обране одним із пріоритетних напрямків для 
розвитку експорту і втілення проекту Eastern Partnership: Ready to trade.  

Даний проект є спільною ініціативою Європейського Союзу та з International 
Trade Centre (ITC), який спрямований на те, щоб побудувати ланцюги цінності в 
кожній з країн Східного партнерства, допомагати малим та середнім 
підприємствам країн інтегруватися до глобальних торгових ланцюгів та отримати 
доступ до нових ринків (з акцентом на ринки ЄС). 

В рамках програми відбувається поетапна оптимізація торгівельних 
процесів у країні, з метою нарощування їхнього експортного потенціалу та 
конкурентоспроможності продукції.  

Проект з розвитку експорту від ІТС в Україні передбачатиме професійну та 
всеохоплюючу роботу фахівців із українськими підприємствами. Перша зустріч в 
рамках проекту відбудеться вже у березні 2018 року. 

 Джерело: www.agravery.com 



14 

2018 / № 4 (75) 

Джерело: www.agrotimes.net 

Агрофірма «Дзвони» збирає з гектара 

до 5 тонн ріпаку 

Агрофірма «Дзвони» на Львівщині збирає озимий ріпак із середньою 
врожайністю близько 50 ц/га. 

Про це агроном підприємства Ярослав Бай розповів на Всеукраїнській 
конференції «День агронома – 2018». 

«Дзвони» вирощують озимий ріпак на 1,48 тис. га, що складає 21% від 
загальної площі агрофірми. Зібраний урожай компанія експортує до ЄС. 

За словами Ярослава Бая, найкращими попередниками під озимий ріпак є 
горох, озимий ячмінь, ярий ячмінь, а також озима і яра пшениця. 

Він зауважив, що перед посівом ріпаку дуже важливо провести якісний 
обробіток ґрунту, вибір якого залежить від попередника. 

«Після ярого і озимого ячменю дискуємо та культивуємо по два рази. Після 
гороху проводимо дискування на 10 см, щоб спровокувати падалицю, 
передпосівне дискування на 15 см, і також дві культивації. Після пшениці одразу 
дискуємо, заробляємо солому, вносимо добрива – все це лише за два дні», – 
розповів агроном. 

Щодо підживлення культури Ярослав Бай розповів, що торік «Дзвони» 
придбали нову сівалку німецької компанії Horsch, яка дозволяє вносити 
комплексні мінеральні добрива в рядок, завдяки чому зменшилась кількість їх 
використання. Сіяти озимий ріпак починають рано: в зиму рослина входить у фазі 
2-3 листочків. Норма висіву насіння – максимум 50 зернин на квадратний метр. 

Урядові програми держпідтримки 

забезпечать економічний                                   

і соціальний розвиток регіонів 

Для залучення до програм максимальної кількості аграріїв з усієї України, 
Мінагрополітики проводить широку роз’яснювальну кампанію в регіонах щодо 
дотацій. Семінар за участі заступника Міністра аграрної політики та 
продовольства України Олени Ковальової для керівників сільськогосподарських 
підприємств та голів фермерських господарств відбувся 1 березня. 

 На сьогодні всі порядки і всі деталі отримання дотацій є у відкритому 
доступі і кожен аграрій може з ними ознайомитися і активно долучатися до 
програм. Детальнa iнформація: http://www.minagro.gov.ua/uk/node/25383 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Відповідно  до наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 19.06.2015 р. № 234 «Про затвердження Порядку присвоєння 
відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних 
вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва» із 
змінами,  від 02.10.2015 р. № 378 «Про проведення державної  атестації 
(переатестації) із змінами (від 26.08.2016 р.  № 290 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.10.2015 № 378») 
щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, 
департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 
повідомляє. 

З метою присвоєння відповідного статусу суб’єкта з племінної справи у 
тваринництві департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА 
щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2018  року приймаються від 
суб’єкта господарювання, що претендує на присвоєння відповідного статусу 
суб’єкта з племінної справи у тваринництві наступні документи: 

- заявка суб’єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння статусу; 
- кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської 

діяльності за видом та породою тварин (за наявності племінного стада) або кількісні 
та якісні показники виробничо-господарської діяльності /результати діяльності 
суб’єкта племінної справи у тваринництві; 

- ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус 
території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних 
захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої 
худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів), 
видана уповноваженими особами. 

За детальною інформацією звертатись до головного спеціаліста відділу 
розвитку землеробства та тваринництва Департаменту агропромислового 
розвитку  Львівської ОДА  Солопатич Христини за тел.:  (032)255-05-72. 

 

Прийом документів від суб’єктів 

господарювання для одержання  

статусу суб’єкта з племінної справи 
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У Львові відбудеться семінар-тренінг 

«Реалізація вимог ЄС щодо технічного 

регулювання в Україні  

15-16 березня 2018 року у Львові за партнерства  Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації 
відбудеться семінар-тренінг з практичних аспектів впровадження європейського 
технічного регулювання в аграрному секторі, харчовій промисловості та туризмі. 

Семінар-тренінг  проводять експерти Робочої групи  “Економічна співпраця, 
зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво” Української сторони 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 

До участі запрошуються місцеві підприємці, представники громадських 
організацій та органів влади. 

 Теми семінару-тренінгу: 
- Зміни у торговельному режимі після підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС; 
- Стимулювання малих та середніх підприємств у наближенні національних 

вимог до європейських в туристичній сфері, аграрному секторі та харчовій 
промисловості; 

- Міжнародний досвід трансформації систем технічного регулювання та 
сучасні європейські тренди щодо їх функціонування. 

Практичний аспект семінару-тренінгу  включатиме: 
- Розробку рекомендацій щодо впровадження системи технічного регулювання 

в Україні; 
- Презентацію онлайн-платформи для консультацій. Вона дозволить всім 

бажаючим залишити свої запитання до експертів та отримати відповіді; 
- Формування ініціативних фокус-груп, які працюватимуть над розвитком 

регіонального аграрно-харчового і рекреаційно-туристичного кластеру (АРТК), а 
також налагодження міжрегіональної співпраці. 

Місце проведення семінару-тренінгу: м. Львів, пр. В. Чорновола, 57, 5 пов., 
Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної 
адміністрації). Початок семінару-тренінгу: 10:00 год.. 

Участь в семінарі-тренінгу безкоштовна. Учасники забезпечуються 
роздатковими матеріалами,  організовані перерви з забезпеченням кави-паузи та 
обіду. Учасники з інших міст забезпечуються готелем. 

Для участі в семінарі-тренінгу пройдіть реєстрацію за посиланням: 
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKPO3T6y6PRhXoyRmJdjABUVr2

I1oqVFIYm5k4g3FzgIywQ/viewform 
 За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до Людмили Чабак 

(066 978 34 11), Тетяни Васильківської (050 371 53 82). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKPO3T6y6PRhXoyRmJdjABUVr2I1oqVFIYm5k4g3FzgIywQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKPO3T6y6PRhXoyRmJdjABUVr2I1oqVFIYm5k4g3FzgIywQ/viewform
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Із 01.01.2018 р. платниками ЄСВ визначено також членів фермерського 
господарства (ФГ), якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню з 
інших підстав (п. 5 ч.1 ст. 4 Закону від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», далі – 
Закон № 2464). 

Тому не є платниками ЄСВ у розумінні вищезгаданого пункту члени ФГ, які 
одночасно є застрахованими особами і за них роботодавцями сплачується ЄСВ із 
суми нарахованої зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову 
зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній 
формі, що визначаються відповідно до Закону від 24.03.1995 р.  № 108/95-ВР “Про 
оплату праці», та/або суми винагороди фізичним особам за виконання робіт 
(надання послуг) за цивільно-правовими договорами (далі – ЦПД). Норма п 5 ч.1 
ст.4 Закону № 2464 не поширюється також на членів ФГ, які є фізичними особами 
– підприємцями. 

Крім того, звільняються від сплати за себе ЄСВ члени ФГ, якщо вони 
отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, 
установленого ст. 26 Закону від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або 
соціальну допомогу  (ч.4 ст.4 Закону № 2464). 

Про це, зокрема, йдеться в листах ДФС від 12.01.18 р. № 1020/7/99-99-13-02-
01-17, від 17.01.18 р. № 1431/7/99-99-13-02-01-17, від 19.01.18 р. № 1644/7/99-99-
13-02-01-17. 

Отже, не реєструються та не сплачують ЄСВ за себе члени ФГ, якщо вони: 
- працюють за трудовою угодою чи ЦПД; 
- зареєстровані фізособами-підприємцями; 
- є пенсіонерами за віком, інвалідами або досягли пенсійного віку та 

отримують пенсію чи соцдопомогу. 
Студенти, які не належать до цих категорій, від сплати ЄСВ не звільняються. 
Отже, вони мають подати до ДФС за місцем проживання Заяву про взяття на 

облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ та зареєструватися 
платниками ЄСВ як члени ФГ у загальновстановленому порядку. 

Після взяття членів ФГ на облік в органах доходів і зборів як платників ЄСВ 
на них поширюються обов’язки, визначені, зокрема, п.1 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464 
щодо  своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати ЄСВ. 

Члени ФГ зобов’язані сплачувати за себе ЄСВ, нарахований за календарний 
квартал, до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. 

Як передбачено ч.12 ст. 9  Закону № 2464, ЄСВ підлягає сплаті незалежно від 
фінансового стану платника, про що наголошує у своїх листах і ДФС.  

Чи повинен сплачувати ЄСВ член 

фермерського господарства,  

який є студентом? 

Джерело: www.balance.ua 
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Державна фіскальна служба розпочинає 

процедуру надання розстрочень по сплаті 

ПДВ при ввезенні на митну територію 

України обладнання 

З 01 січня 2018 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України 
щодо розстрочення сплати податку на додану вартість при ввезенні на митну 
територію України обладнання за переліком згідно з пунктом 65 підрозділу                                     
2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, яке ввозиться 
платником податку для власного виробництва на території України. 

Розстрочення надається на термін, зазначений у заяві платника податку, але не 
більше 24 календарних місяців без нарахування процентів, пені та штрафів, 
визначених Податковим кодексом України. 

Розстрочення не надається, якщо обладнання має походження з країни, 
визнаної Україною державою-окупантом та/або державою-агресором по 
відношенню до України, ввозиться з території такої країни та/або з тимчасово 
окупованої території України. 

Для реалізації права платників податків на отримання розстрочення сплати 
ПДВ Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 07 лютого 2018 року №85 
«Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану 
вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на 
митну територію України обладнання для власного виробництва на території 
України», яка набрала чинності з дня її опублікування 21 лютого 2018 року. 

Зазначений Порядок визначає процедуру надання розстрочення сплати ПДВ та 
застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну 
територію України з поміщенням у митний режим імпорту обладнання. 

Для отримання розстрочення сплати ПДВ платник податку подає до митниці 
ДФС: 

- заяву за встановленою формою; 
- документи, передбачені статтею 335 Митного кодексу України; 
- бізнес-проект, бізнес-план або інший документ, у якому зазначено 

технологічний процес з економічними розрахунками та очікувані результати 
діяльності; 

- наявні висновки державних органів, експертних установ, організацій, 
державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічну 
документацію, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, 
приміщень. 

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ приймається митницею ДФС 
за рекомендацією комісії протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви. У 
разі, якщо сума податку, заявлена до розстрочення, становить понад 1 млн. гривень, 
рішення приймається за погодженням з Головою ДФС протягом 25 робочих днів з 
дати надходження заяви. 
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Держпродспоживслужбі дозволили 

перевіряти бізнес 

Урядом затверджено перелік органів державного нагляду та контролю, на які 
не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Про це 
йдеться у постанові №1104 Кабінету Міністрів України. 

Згідно тексту документу, мораторій на перевірки не поширюється на 
Держпродспоживслужбу та її територіальні органи в частині заходів із здійснення 
державного ветеринарно-санітарного контролю, державного контролю за 
дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками 
якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав 
споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин. 

Також дозволяється проводити перевірки органам державного ринкового 
нагляду, але лише у межах відповідальності, визначених постановою КМУ «Про 
затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового 
нагляду здійснюють державний ринковий нагляд». 

Джерело: www.landlord.ua 

Платник податку, який отримав рішення: 
- сплачує перший платіж під час митного оформлення обладнання та надає на 

залишок суми податку забезпечення виконання зобов’язань або банківську 
гарантію, видану відповідно до законодавства; 

- щомісяця у строк, встановлений у рішенні, сплачує розстрочені суми ПДВ з 
поданням додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну 
вартість обладнання, визначену на дату поміщення такого обладнання у митний 
режим імпорту; 

- щомісяця не пізніше наступного робочого дня за днем сплати частини 
розстроченої суми податку подає до головного управління ДФС в області, 
м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС звіт про цільове використання 
обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на 
території України; 

- має право достроково сплатити розстрочену суму податку. 
Протягом найближчого часу будуть створені відповідні комісії та розпочата 

процедура надання розстрочень. 

Джерело: www.sfs.gov.ua 
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Куди сплачувати ПДФО при виплаті 

орендної плати за земельні паї 

Державна фіскальна служба України у листі від 16.02.2018 р. № 648/6/99-99-
13-01-01-15/ІПК нагадує, що згідно з п.168.4 Податкового кодексу України  
(ПКУ) податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до 
бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі 
такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що 
розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, 
а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано 
повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до 
бюджету податку  (пп.168.4.2. ПКУ). 

Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України  ПДФО, який сплачується 
(перераховується) податковим агентом - юрособою (її філією, відділенням, іншим 
відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента-юрособи, 
зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням 
(розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються 
фізичній особі. 

Враховуючи викладене, податковий агент, який здійснює нарахування 
(виплату) доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (паї), сплачує (перераховує) 
ПДФО до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на 
рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

У рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України почав діяти новий напрям захисту прав 
підприємців та бізнесу від тиску правоохоронних органів, зокрема під час 
обшуків, про оформлення договорів оренди землі та виконання рішень судів. 

Перші інформаційні матеріалиі можна знайти на сайті «Я МАЮ ПРАВО!»: 
pravo.minjust.gov.ua 

Проект «Я МАЮ ПРАВО!» – новий 

напрям захисту прав підприємців та 

бізнесу від тиску правоохоронних органів 

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Як покупцю дізнатися про факт реєстрації 

постачальником ПН в ЄРПН  

Державна фіскальна служба України у листі  від 15.02.2018 р. №624/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК зазначила, що податкові накладні / розрахунки коригування до 
податкових накладних (ПН) відповідно до п. 201.1 Податкового кодексу 
України складаються платниками податку виключно в електронній формі з 
дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої 
платником особи. 

З метою отримання ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, покупець надсилає в 
електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді: 

- повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування 
в ЄРПН 

- та податкову накладну/ розрахунок коригування. 
Такі ПН/РК вважаються зареєстрованими в ЄРПН та отриманими покупцем 

(п.201.10 Податкового кодексу України). 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

Юридична особа придбала орендовану нею земельну 

ділянку: коли сплачувати земельний податок 

Якщо юридична особа придбала орендовану нею земельну ділянку 
державної або комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу, то 
така особа є платником земельного податку з дати державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку. 

До дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку 
юридична особа сплачує орендну плату відповідно до договору оренди землі. 

Згідно зі ст. 125 Земельного кодексу право власності на земельну ділянку, а 
також право постійного користування та право оренди земельної ділянки 
виникають з моменту державної реєстрації цих прав. 

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 126 Земельного кодексу). 

Статтею 9 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV 
визначено, що орендар, який згідно із законом може мати у власності орендовану 
земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі 
продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона 
продається, а в разі продажу на аукціоні  – якщо його пропозиція є рівною з 
пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. 

Відповідно до ст. 31 Закону № 161 договір оренди землі припиняється, 
зокрема у разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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ПАТ «Аграрний фонд» 

розпочав весняну 

кампанію з продажу 

мінеральних добрив 

ПАТ «Аграрний фонд» розпочинає весняну кампанію з продажу 
мінеральних добрив українського виробництва.  

«З 5 лютого в усіх областях України ми поновлюємо продаж мінеральних 
добрив, як і обіцяли наприкінці року. Сподіваюсь, що агровиробників зацікавить 
співпраця саме з Аграрним фондом, оскільки ми пропонуємо гнучку систему 
ціноутворення, індивідуальний підхід до потреб клієнтів та розгалужену систему 
дистрибуції», –  повідомив голова правління Товариства Андрій Радченко. 

Крім того, з метою якнайшвидшого і більш якісного забезпечення 
агровиробників мінеральними добривами, ПАТ «Аграрний фонд» пропонує 
одночасне укладання форвардного контракту і договору на придбання 
мінеральних добрив. 

Клієнтам, які укладають форвардний контракт з ПАТ «Аграрний фонд» на 
зерно врожаю 2018 року, надаються знижки та переваги при укладенні договору 
на купівлю мінеральних добрив. 

В асортименті ПАТ «Аграрний фонд» на сьогодні: аміачна селітра, 
карбамідно-аміачна суміш (КАС), карбамід, вапняково-аміачна селітра (ВАС). 

ПАТ «Аграрний фонд» має розгалужену мережу складів зберігання з 
покриття всієї території України, отже, оформити покупку можна як в 
центральному офісі, так і в одному з наших регіональних відділень. 

Голова правління Товариства також зазначив, що Аграрний фонд надає 
перевагу співробітництву з малими та середніми агропідприємства, оскільки 
основна місія державного підприємства – підтримка національного виробника. 

В 2017 році ПАТ «Аграрний фонд» інвестував близько 1 млрд грн у 
виробництво мінеральних добрив, завдяки чому вдалося поновити роботу 
основних хімічних підприємств України та забезпечити добривами аграріїв. 

Станом на кінець 2017 року Аграрний фонд реалізував близько 60 тис.тонн 
мінеральних добрив. 

Детальніше дізнатися про умови продажу мінеральних добрив та акційні 
пропозиції, а також оформити заявку онлайн ви можете на спеціальній сторінці: 
http://mindobryva.agrofond.gov.ua 
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Джерело: www.mindobryva.agrofond.gov.ua 
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Довідки за телефоном: 

тел.: (032) 239-63-94, моб.: 0965965792 

Е-mail: inagrokarpat@gmail.com, сайт: http://www.isgkr.сom.ua/ 

Адреса: вул. Грушевського, 5, с. Оброшино,  

Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115  
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Лабораторія з агрохімічного обстеження ґрунтів та рослин Prime Lab Tech (PLT) 

пропонує повний спектр послуг, а саме: 

 відбір зразків ґрунту та рослин,  

 агрохімічне обстеження ґрунту та рослинна діагностика,  

 картограми та рекомендації з внесення добрив. 

  

З липня 2015 року залучення гранту USAID за програмою Feed the Future 

дозволило PLT запустити в експлуатацію основне обладнання та будівлю в 

Київській області (Бориспільський район), залучити до роботи 

висококваліфікований персонал, провести семінари для сільськогосподарських 

виробників в більше ніж п’яти регіонах України. 

  

З листопада 2017 PLT пропонує нові послуги: 

 агрохімічний аналіз ґрунтів тепличних та торфу, 

 агрохімічний аналіз добрив, 

 хімічний аналіз води, 

 аналіз насіння на якісні показники. 

  

З січня 2018 року залучення гранду Проекту USAID “Підтримка аграрного і 

сільського розвитку” (ARDS) надало PLT можливість створення незалежної 

лабораторії для визначення залишків пестицидів у продуктах харчування. 

 На сьогодні агролабораторія PLT стала надійним партнером з управління 

врожайністю для багатьох сільгоспвиробників. 

 ВАШ ПАРТНЕР З УПРАВЛІННЯ ВРОЖАЙНІСТЮ: 

 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Київський 

шлях, 115 В  

ГРАРЯЧА ЛІНІЯ: 0800 401 268 

Моб. тел.: +38-050-363-84-76, 

E-mail: office@plt.land 

Джерело: www.plt.land 

Лабораторія з агрохімічного 

обстеження ґрунтів та рослин 

пропонує свої послуги 
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Проекти нормативно-правових актів 
від Мінагрополітики 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Джерело: www.dairycongress.org/2018/ukr 

01 березня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики 
та продовольства України оприлюднено проект Наказу “Про затвердження 
Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України 
продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або 
об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними”. 

01 березня оприлюднено проект Наказу “Про затвердження Порядку 
затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для 
зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру”. 

Також оприлюднено проект Наказу “Про затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою ”. 
01 березня оприлюднено проект Наказу “Про затвердження вимог до змісту, 

форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг” i проект наказу 
“Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 
щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності”. 

27 лютого на  офіційній інтернет-сторінці Державної регуляторної служби 
України оприлюднено Постанову Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність 
здійснення Держпродспоживслужбою України планових заходів державного 
нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів”. 
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Джерело: www.land.gov.ua 

Номер 

аукціона 

Дата 

проведення 
Область Район Населений 

пункт 

Місце проведення 

10615 07.03.2018 

12:00 

Львівська Старосамбірський с. Велика 

Сушиця 

Приміщення Великосушицької 

сільської ради за адресою: Львівська 

обл., Старосамбірський р-н,                                                                    

с. Велика Сушиця,вул.Центральна, 85. 

10654 12.03.2018 

11:00 

Львівська Городоцький м. Городок Львівська обл., м. Городок, майдан 

Гайдамаків, 6 (сесійний зал міської 

ради) 

10645 12.03.2018 

12:00 

Львівська Золочівський м. Золочів м. Золочів,  вул. Шашкевича М., 22 

(сесійна зала Золочівської міської 

ради) 

10662 13.03.2018 

11:00 

Львівська Золочівський м. Золочів м. Золочів, вул. Шашкевича М., 22 

(сесійна зала Золочівської міської 

ради) 

10651 13.03.2018 

12:30 

Львівська Пустомитівський м. Пустомити Приміщення Пустомитівської 

районної ради за адресою: Львівська 

обл., Пустомитівський р-н,                                     

м. Пустомити, вул. Грушевського, 35. 

10726 15.03.2018 

12:00 

Львівська Кам'янка-Бузький м. Кам'янка-

Бузька 

Львівська обл.,   м. Кам'янка-Бузька, 

вул.Шевченка,2. 

10674 16.03.2018 

14:00 

Львівська Дрогобицький м. Дрогобич Львівська обл.,    м. Дрогобич,                         

вул. 22 Січня,  буд. 37 (сесійний зал 

Дрогобицької РДА). 

10735 19.03.2018 

11:00 

Львівська Пустомитівський м. Пустомити Приміщення Пустомитівської 

районної ради за адресою: Львівська 

обл., Пустомитівський р-н,                                

м. Пустомити, вул. Грушевського, 35. 

10694 19.03.2018 

11:00 

Львівська Пустомитівський м. Пустомити Приміщення Пустомитівської 

районної ради за адресою: Львівська 

обл., Пустомитівський р-н,                                    

м. Пустомити, вул. Грушевського, 35. 

10925 30.03.2018 

12:00 

Львівська Бродівський м. Броди Бродівський район, село Лешнів, 

вулиця Центральна, 21, (приміщення 

Лешнівської сільської ради). 

Oголошення про проведення земельних торгів (аукціонів)                                       

у Львівській області  з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

10871 02.04.2018 

11:00 

Львівська м. Дрогобич м. Дрогобич  м.Дрогобич пл.Ринок,1 (сесійний 

зал Дрогобицької міської ради).  

10877 03.04.2018 

14:00 

Львівська 

 
Стрийський с. Грабовець  с.Грабовець, вул. Лопатинського,121                               

(зал Народного дому).  

10921 04.04.2018 

11:00 

Львівська Городоцький 

 

с. Переможне  с.Переможне, 

вул.Шевченка,2(приміщення 

сільської ради) 



29 

2018 / № 4 (75) 

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа га Адреса Цільове призначення Дата аукціона 

20684 4620685800:06:000:0031 10.4753 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська 

рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018 р. 

11:00 год. 

20685 4620685800:06:000:0013 8.9885 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська 

рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018 р. 

11:00 год. 

20686 4620685800:06:000:0033 4.4329 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська 

рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018  р. 

11:00 год. 

20687 4620685800:06:000:0030 8.7473 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська 

рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018 р. 

11:00 год. 

20688 4620685800:06:000:0031 10.4753 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська 

рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018  р. 

11:00 год. 

20689 4620685800:06:000:0010 2.8917 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська 

рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018  р. 

11:00 год.  

20690 4620685800:06:000:0012 8.4430 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська 

рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018  р. 

11:00 год.  

20691 4620684400:20:000:0018 4.8338 Львівська область, Буський 

район, Ожидівська сільська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.03.2018  р. 

11:00 год. 

20692 4620686200:12:000:0138 14.0000 Львівська область, Буський 

район, територія Топорівської 

сільської ради 

Для ведення фермерського 

господарства 
15.03.2018  р. 

11:00 год.  

20999 4622785800:03:000:0164 9.7090 Львівська область, 

Жовківський район, 

Мацошинська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2018  р. 

11:00 год.  

21002 4622710200:07:000:0085 20.3000 Львівська область, 

Жовківський район, 

Дублянська міська рада 

Для ведення фермерського 

господарства 
22.03.2018  р. 

11:00 год.  

21003 4621810200:04:000:0183 10.0000 Львівська область, 

Золочівський район, територія 

Глинянської міської ради 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2018  р. 

11:00 год 

21005 4621888000:05:000:0247 20.2880 Львівська область, 

Золочівський район, 

Червоненська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2018 р. 

11:00 год 

21006 4621888000:05:000:0248 19.9562 Львівська область, 

Золочівський район, 

Червоненська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2018 р. 

11:00 год. 

21007 4625885700:02:000:0013 10.6428 Львівська область, 

Яворівський район, 

Мужиловицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2018  р. 

11:00 год. 

Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  
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Проміжна сидерація – найпоширеніша 

щодо одержання гарантованого ефекту 

Проміжна сидерація здійснюється у проміжку часу після збирання 
попередника і наступною культурою у сівозміні. Ця форма сидерації 
найпоширеніша щодо одержання гарантованого ефекту.  

Ефективність вирощування сидератів у проміжних посівах залежить від 
таких моментів:  

• дотримання стислих строків обробітку ґрунту – негайно після збирання 
попередньої культури, перед сівбою сидерату або ж одночасно з його сівбою. Це 
боротьба за вологу для одержання дружніх його сходів;  

• норми висіву завищують на 25-30% проти рекомендованих з обов’язковим 
прикочуванням після висіву;  

•  під час сівби небобових культур (редька олійна, ріпак, жито озиме) 
рекомендовано внесення азотних добрив по сходах у дозі N 30-45; фосфорні, 
калійні та органічні добрива, розраховані під наступну культуру, краще внести 
під сидерат, що у 1,5-2 рази підвищить коефіцієнт використання з них поживних 
речовин; 

• масу проміжних посівів сидеральних культур загортають у ґрунт в жовтні-
листопаді залежно від урожайності в 1-2 проходи дисковими боронами, або 
навесні 

Джерело: www.agrotimes.net 

ФАО випустила посібник                       

по боротьбі з іржею пшениці 

Продовольча та сiльськогосподарська організація ООН (ФАО)  опублікувала 
книгу в якій узагальнені 25-річні наукові дослідження хвороб пшениці. Книга має 
практичну цінність для фермерів, великих товаровиробників і працівників служб 
захисту рослин. Про це повідомила прес-служба ФАО. 

Завантажити посібник “Хвороби пшениці” можна за наступним посиланням: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8388RU/ 

Джерело: www.kurkul.com 
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Джерело: www.kievlift.com.ua 
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Сезонні рекомендації  ТОВ “САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН” 

щодо захисту зернових культур (березень 2018)  

Погодні умови осінньо-зимового періоду 2017-2018 року склалися так, що 
вже сьогодні можна спрогнозувати суттєвий розвиток хвороб на всіх 
сільськогосподарських культурах, особливо це стосується зернових культур. 
Велика кількість вологи в осінньо-зимовий період, м’яка зима з нетривалим 
періодом низьких температур істотно вплинули на перезимівлю патогенів та 
видовий склад збудників хвороб. За прогнозами метеорологів, весна буде 
вологою і затяжною, що теж суттєво вплине на поширення та розвиток хвороб. В 
таких умовах, особливу увагу слід звернути на моніторинг розвитку 
кореневих гнилей, борошнистої роси та септоріозу,  які уражують рослини ще з 
осені і можуть розвиватися в прохолодний ранньовесняний період, а також 
взимку. При високому інфекційному фоні, що накопичився з осені, доцільно 
приділити увагу, перш за все, ранньому захисту посівів від хвороб. Більшість 
сільгоспвиробників вже почали проводити підживлення посівів озимої пшениці 
азотовмісними добривами в очікуванні на високий врожай.  Проте не варто 
забувати, що незбалансоване внесення азотних добрив, може сприяти більш 
інтенсивному ураженню рослин хворобами. 

КОНТРОЛЬ ХВОРОБ 
Ключовим фактор, що впливає на ефективність фунгіцидів є температурний 

режим їх роботи. Більшість патогенів інфікують рослини вже при температурі 
+5ºС - це борошниста роса і кореневі гнилі.  Проте найбільш поширені 
фунгіциди починають ефективно працювати при температурі +12-
14ºС.  Оприскуваня посівів такими препаратами в холодних погодних умовах не 
дає бажаних результатів, а затримка із проведенням обприскування призводить 
до накопичення та поширення інфекції. В такій складній ситуації, коли довгий 
час стоїть прохолодна погода, найкращим рішенням є 
застосування  інноваційного  японського фунгіциду  ЮТАКА, СЕ (тіофанат-
метил, 350 г/л + тебуконазол, 100 г/л + цифлуфенамід, 6,3 г/л).  Особливістю 
ЮТАКА, СЕ  є те, що препарат добре працює у широкому діапазоні температур, 
та починає діяти за понижених температур (+5°….+7°С), у той час, коли 
більшість фунгіцидів мають недостатню ефективність. Норма 
застосування  ЮТАКА, СЕ  для захисту зернових культур залежить від виду 
хвороб, інтенсивності їх розвитку та погодних умов. Так наприклад, 
проти борошнистої роси можуть бути використанні мінімальні реєстраційні 
норми (1,0 л/га), а проти кореневих гнилей та септоріозу – максимальні (1,2 л/га). 

ЮТАКА, СЕ містить три діючих речовини, що належать до різних хімічних 
класів та мають різний механізм впливу на патоген, що суттєво покращує 
ефективність препарату та запобігає виникненню резистентності. 
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У системі захисту зернових культур  ЮТАКА, СЕ є ідеальним продуктом 
для застосування у ранньовесняний період у фазі кінець кущення-початок виходу 
у трубку. В цей період препарат забезпечує потужний контроль борошнистої 
роси і кореневих гнилей та стримує початок розвитку септоріозу, що зазвичай уже 
починає проявлятися в озимої пшениці. А також фунгіцид забезпечує захист 
ячменю від борошнистої роси та плямистостей. ЮТАКА, СЕ має 
профілактичну та лікувальну дії, а діючі речовини, що входять до його складу, 
рухаються у рослині трансламінарно та системно, а також можуть 
переміщуватися у газовій фазі (цифлуфенамід). Препарат забезпечує унікальний 
контроль борошнистої роси за рахунок поєднання тіофанат-метилу, тебуконазолу 
та абсолютно нової спеціалізованої діючої речовини - цифлуфенаміду. 

У південних та східних регіонах України, де спостерігаються більш посушливі 
погодні умови та менший розвиток хвороб, ніж на заході, півночі та центрі, а також 
на сортах стійких до ураження хворобами, доцільним буде використання відомого 
системного фунгіциду ТОПСІН-М, 500 КС (тіофанат-метил, 500 г/л) з нормою 
витрати 1,2-1,4 л/га. ТОПСІН-М, 500 КС - високоефективний проти комплексу 
кореневих гнилей, починає працювати вже при t +5…+8°С, ефективний проти 
комплексу хвороб листя (борошниста роса, бура іржа, септоріоз) 
високоефективний проти хвороб колосу (фузаріоз колосу) один з найбільш 
економічно доцільних фунгіцидів. Для підсилення ефективності дії препарату 
рекомендується використовувати його у баковій суміші з фунгіцидом БАУНТІ, 430 
КС (тебуконазол, 430 г/л):  

БАУНТІ 430, КС (0,3 л/га)  + ТОПСІН-М (0,8 л/га) 
Таке поєднання забезпечить надійний захист від широкого спектру хвороб, 

навіть за температури повітря від +10°C.  
Джерело: www.www.summit-agro.com.ua 
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У Львові відбудеться 

спеціалізований податковий форум 

22 березня у Львові відбудеться Національний податковий форум 
“Трансферне ціноутворення. Прибуток. ПДВ”. Cеред основних питань форуму: 

 - Зміни з ТЦУ, податку на прибуток та адмініструванні ПДВ у 
Податковому кодексі; 

- Правові інструменти урегулювання податкових спорів; 
- Мінімізація ризиків розрахунках та сплаті податків; 
- Механізми захисту інтересів бізнесу; 
- Нові критерії визначення контрольованих операцій; 
- Підготовка звітності та документації з ТЦУ – покрокові рекомендації; 
 - Перевірки контрольованих операцій: підстави; порядок; штрафи; 

практика; 
 - Інформаційні системи для цілей ТЦУ; 
- Нові терміни формування податкового кредиту; 
-Терміни реєстрації в ЄРПН та штрафні санкції за їх 

порушення; 
- Відображення коригувань у звітності з ПДВ; 
- Пільги в оподаткуванні ПДВ; 
- Річна декларація з податку на прибуток. Зміна строків подання; 
- Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями; 
- Нові різниці, на які коригується фінрезультат; 
- Виправлення помилок попередніх звітних періодів. 
 
Детальну інформацію про умови участі у зазначеному  заході Ви можете за 

наступним посиланням: http://event.visnuk.com.ua/lviv/ 
 

Джерело: www.event.visnuk.com.ua/lviv 

 

 

 
 



35 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 15,00 16,10 17,00 

Капуста брюссельська 35,00 35,00 35,00 

Капуста білоголова 5,50 6,00 6,50 

Квасоля біла 25,00 26,50 28,00 

Картопля стандарт 5,00 5,60 6,20 

Морква 7,50 8,80 10,00 

Буряк 6,00 8,00 10,00 

Квасоля  біла 25,00 26,50 28,00 

Капуста цівтна 38,00 41,50 45,00 

Рукола 180,00 215,00 250,00 

Гарбуз 13,00 14,00 15,00 

Селера корінь 13,00 14,00 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,00 4,50 5,00 

Часник 30,00 52,50 75,00 

Редька біла 10,00 10,00 10,00 

Салат 65,00 77,50 90,00 

Гриб печериця 40,00 45,00 50,00 

Груша 40,00 42,50 45,00 

Чорнослив   без кісточки 60,00 75,00 90,00 

Яблуко Ренет Симиренка 15,00 16,00 17,00 

Яблуко Флоріна 15,00 16,00 17,00 

Яблуко Муцу 16,00 16,50 17,00 

Яблуко Ліголь 15,00 17,00 19,00 

Яблуко Голден 15,00 17,00 19,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гуляш свинячий 80,00 81,00 82,00 

Індича гзадня чверть 75,00 75,00 75,00 

Щука  жив. 115,00 115,00 115,00 

Короп  жив. 60,00 62,50 65,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 01.03.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 4 (75) 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 01.03.2018 р. 

Джерело: www.2018.agroport.ua/lviv 

  

  

  

пшениця  

2 кл 

пшениця 

3 кл 

пшениця 6 

кл Кукурудза Кукурудза Соя Соя 

дол. 

США / 

грн 

дол. 

США/ 

грн 

дол. 

США / 

грн 

дол США / 

грн 15% зернова 

ГМО 

0.9% ГМО 

ТІС, Южний 

188/   

5950 

185/ 

5850 

180/ 

5700 

178/             

5600 

168/                

5280 

425/ 

13400   

Транс-

Сервис,       

178/          

5600     

405/               

12750 
порт 

Чорноморськ               

Веселокутський 

КХП 

185/ 

5860 

182/ 

5760 

177/ 

5600 

176            

/5540     

403/    

12700 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 01.03.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

2018 / № 4 (75) 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та 

олійних культур в Україні на умовах CPT 

термінали, EXW елеватори, CPT переробники, 

FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF 

  
CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

$ 

FOB, 

$ 

DAF, 

$ 

CIF, 

$ 

 

 

Гірчиця 22400 

Горох 6300 5725 192 195 

Гречка 8100 7500 

Жито 1 клас 3627 

Жито 2 клас 3585 130 

Жито 3 клас 3554 130 

Коріандр 10700 

Кукурудза 5397  4957 4967 4700  174  156 147 

Льон 12000  11725 400 

Овес 4800  4800 

Просо 7300 7900 

пшениця 1 клас 5700 

Пшениця 2 клас 5773  5248 5200  184 173 

Пшениця 3 клас 5707 5115 4875  181 

пшениця 4 клас 5500 4900 

пшениця 5 клас 5560  4900 150 

пшениця 6 клас 5584  5151 5183 4983 177 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО 
475 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО 
12500 403 

Соняшник 11180  11186 11433 

Сорго біле 4251 

Сорго червоне 4700 

Соя 12582  12059 12400 1150 0 398  385 

Соя без ГМО 13400  12360  11700 418  415 

Шрот соняшниковий 5500 191  

Ячмінь 5758 4917 5000 160 165  
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

XI Міжнародний 

молочний конгрес 
06 березня 2018 р. 

м.Київ,  

ВЦ “Київ Експо Плаза”, 

пав. №1, 

вул. Салютна, 2-Б 

www. dairycongress.org/2018 

Міжнародний форум харчової 

промисловості та упаковки 

IFIP  

18-20 квітня 2018 р. 

 

м.Київ., 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський пр-т, 15, 

www.ifip.kiev..ua 

VII Міжнародна 

агропромислова виставка  

«Agroport West Lviv 2018» 

19-21 квітня 2018 р. м. Львів www.2018.agroport.ua/lviv 

Фестиваль локальних 

продуктів “Повен стіл” 

20-21 квітня 2018 р. 

 

м. Львів 

РСП “Шувар”, 

вул.  Хуторівка, 4Б 

www.shuvar.com 

III Міжнародна 

конференція та виставка  

«Українське грибництво 

2018» 

06-07 червня  2018 р. м.Київ www.umdis.org/conference 

Cпеціалізована виставка 

хлібопекарської 

промисловості 

«Bakery Ukraine» 

11-13 вересня  2018 р. 

м.Київ, 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський пр-т, 15 

www.bakery-expo.com.ua 

XXI  Міжнародна виставка 

продуктів харчування та напоїв  

«World Food» 

23-25 жовтня  2018 р. 

м.Київ., 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський пр-т, 15 

www.worldfood.com.ua 

Зарубіжні події 

Міжнародна виставка  

«Anuga Food Tec» 

 

20- 23 березня 2018 р. 

 
Німеччина, 

м. Кельн 
www.anugafoodtec.com 

Міжнародна виставка  

«Macfrut 2018» 
9-11 травня 2018 р. 

Італія, 

м. Ріміні 
www.macfrut.com/en 

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).  
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