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На  IV Форумі місцевого розвитку 

обговорили актуальні питання 

розвитку аграрного сектору

25-27 червня у місті Трускавець відбувається IV Форумі місцевого розвитку в
рамках якого вітчизняні та зарубіжні експерти обговорили актуальні питання
економічного розвитку та транскордонного співробітництва.

Із вітальним словом до учасників форуму звернувся перший віце-прем’єр-
міністр України Степан Кубів, який відзначив покращення економічної політики в
державі протягом останніх років і стимули для розвитку підприємництва. Голова
Львівської обласної ради Олександр Ганущин розповів учасникам форуму про
пріоритети регіонального розвитку і успішно реалізовані міжнародні проекти в
області.

Участь у дискусійні панелі “Локальні виробники і гастротуризм як драйвер
розвитку територій” прийняв заступник міністра аграрної політики та
продовольства України Віктор Шеремета, голови фермерських господарств
Стрийського та Пустомитівського районів, ресторатори області. Зокрема, на
Львівщині налічується 16 фермерських господарств, які пропонують
гастрономічні тури для туристів.

Гастрономічний туризм у Львівській області розвивається динамічно, а
оригінальні продукти регіону потребують більш системного брендування при
виведенні на ринок. Традиції нової кухні із старими технологіями вимагають
системної співпраці із фермерами для пропаганди місцевої кухні і можливості
закупівлі крафтової продукції через он-лайн платформи.

В рамках інших дискусійних панелей форуму обговорювалися питання
європейської інтеграції, розвитку альтернативної енергетики, місцевого
економічного розвитку та міжрегіональної співпраці, розвитку лісового
господарства. Значна увага на форумі приділялася і висвітленню кращих практик
підтримки ініціатив місцевих Карпатських громад.

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Аграрна палата обговорила 

актуальні питання земельних 

відносин на Мостищині

21 червня в селі Дмитровичі Судововишнянської об’єднаної територіальної
громади Мостиського району із ініціативи Львівської Аграрної палати відбувся
круглий стіл на тему: «Роль громадських ініціатив в поширенні позитивного
досвіду інформаційно-правового забезпечення громадян» для власників
земельних паїв із трьох районів області.

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся президент
Львівської Аграрної палати Павло Музика, який розповів про сучасні аспекти
земельного законодавства в Україні, орендні відносин і діяльність організації у
захисті прав землевласників області.

Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської
ОДА Павло Дигдало розповів учасникам круглого столу про актуальні програми
державної підтримки виробників в області і переваги створення
сільськогосподарських кооперативів для ефективного господарювання малих
землевласників на власних ділянках.

Начальник відділу Головного територіального управління юстиції у
Львівській області Іоліта Адамська проінформувала учасників круглого столу про
систему надання юридичної допомоги громадянам, зокрема власникам земельних
паїв і ефективні моделі правової освіти для громадян. Значна увага у виступі
Іоліти Адамської приділялася також специфіці орендних та суборендних відносин
із земельними ділянками.

Учасники круглого столу – власники земельних паїв одержали відповіді від
фахівців ГТУЮ у Львівській області на актуальні питання.

В рамках поїздки фахівці ГТУЮ у Львівській області також надали
індивідуальні консультації жителям с. Дмитровичі.

Президент Львівської Аграрної палати також поспілкувався з директором
Навчально-виховного комплексу с. Дмитровичі Олександрою Плахтиною, яка
розповіла про переваги впливу реформи децентралізації для розвитку шкільної
освіти в сільській місцевості.
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Тематичний круглий стіл для власників 

земельних паїв Жовківського та 

Кам’янка-Бузького районів

26 червня у селі Мокротин (Жовківського району) з ініціативи Львівської
Аграрної палати відбувся тематичний круглий стіл для власників земельних паїв
Жовківського та Кам’янка-Бузького районів на тему: «Роль громадських ініціатив
в поширенні позитивного досвіду інформаційно-правового забезпечення
громадян».

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся голова управи
Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, який наголосив на важливості
системного інформування жителів сільських територій та агровиробників про
новації земельного законодавства. Це дозволяє власникам паїв одержувати
достатні додаткові доходи від ефективного землеволодіння, а агровиробникам –
прогнозувати площу виробничих гектарів для посівів.

Фахівці Головного територіального управління юстиції у Львівській області
розповіли учасникам круглого столу про сучасні аспекти реєстрації прав власності
на земельні ділянки, сервіс СМС-маяк “Земля”. Звернули увагу фахівці ГТУЮ
області і на питання юридично коректного укладання договорів суборенди
земельних ділянок.

Начальник відділу Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА
Олег Семочко розповів про програми підтримки агровиробників, звертаючи
особливу увагу на програми підтримки фермерів, розвитку кооперативів,
бджільництва та рибальства.

Актуальну інформацію про захист прав людини учасникам круглого столу
повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у
Львівській області Руслан Кунчак.

Сільські голови Мокротинської сільської ради Марія Кунта та
Староскварявської сільської ради Василь Дзюб відзначили важливість проведення
інформаційних круглих столів саме в селах, де є ініціатива, але іноді бракує
фахових роз’яснень щодо юридичних аспектів для ефективного
землекористування. Важливу роль в організації круглого столу прийняв
уповноважений ЛАП в Жовківському районі Олег Бейзик.
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Джерело: www.lvivska.land.gov.ua

4 липня Аграрна палата організовує 

круглий стіл для власників земельних 

паїв Радехівського району

4 липня 2019 року Львівська Аграрна палата проводить тематичний круглий
стіл, спрямований на підвищення обізнаності сільських територіальних громад
Львівщини із земельною реформою у селі Вузлове (Радехівський район) для
агровиробників, власників земельних паїв та представників органів місцевого
самоврядування Радехівського району.

Захід відбудеться в с. Вузлове (Радехівський район), Народний дім села
Вузлове, вул.Центральна,18 (актовий зал). Початок в 12.00 год. Для участі у
круглому столі необхідна попередня реєстрація за телефоном: (032)
2948403, 0679746981 (Ігор Вуйцик), e-mail: lvivagri@gmail.com

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Об’єднаним територіальним

громадам Львівщини вже

передано майже 10 тис гектарів

землі в 2019 році

18 червня у Львові в рамках розпочатого Кабінетом Міністрів України у
лютому 2018 року процесу передачі земель сільськогосподарського призначення
державної власності у власність об’єднаних територіальних громад, відбулась
передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність 5 об’єднаних територіальних громад:
Меденицької селищної ОТГ, Бібрської міської ОТГ, Зимноводівської сільської
ОТГ, Лопатинської селищної ОТГ, Радехівської міської ОТГ.

Всього головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, 18

червня 2019 року, було передано у комунальну власність громад Львівщини 1103

земельних ділянок, загальною площею майже 10 тисяч гектар.
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Джерело: Департамент агропромислового 

розвитку Львівської облдержадміністрації

Представники напряму 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрацій порушили 

актуальні питання галузі на тематичній 

нараді на Вінниччині

25 червня на Вінниччині під головуванням в. о. Міністра аграрної політики
та продовольства України Ольги Трофімцевої відбулась нарада щодо визначення
шляхів підвищення ефективності роботи структурних підрозділів з питань
агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

Участь у заході взяли очільники профільних управлінь та департаментів
облдержадміністрацій з усіх областей України, зокрема Львівщину представила
т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА
Людмила Гончаренко.

Під час зустрічі Ольга Трофімцева зазначила, що державна підтримка
аграріїв у 2018 році буде продовжена й у 2019 році. Відтак, надалі її розвиток
полягатиме у розбудові та ефективному функціонуванні повної інфраструктури -
від виробництва продукції до її реалізації. Також вона підкреслила, що в умовах
реорганізації необхідно зберегти функціонал департаментів, як один із чинників
економічної стабільності.

З метою ознайомлення з кращими підприємствами агропромислового
розвитку Вінницької області, учасники зустрічі відвідали ТОВ «Органік-Д»,
підприємство, яке займається вирощуванням та зберіганням овочевих культур.
Поштовхом та базою для відкриття цього напрямку діяльності стали
можливості, що були досягнуті за рахунок переробки відходів тваринництва
ТОВ «СУБЕКОН», яке займається вирощуванням товарних свиней у
закритому циклі.

Також учасники зустрічі
ознайомились з роботою ТОВ
«Агро-Еталон», яке залишається
одним із лідерів по темпах
нарощування плодових
насаджень як в області, так і в
Україні в цілому.
На підприємстві збудований та
функціонує найбільший в
Україні комплекс із зберігання
фруктів.
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Джерело: www.galexpo.com.ua/agro

Вже четвертий рік поспіль Львівщина прийматиме аграріїв з усіх регіонів

України та з-за кордону в рамках IV Міжнародної агропромислової виставки

EuroAGRO. Наш регіон обраний невипадково для проведення такої аграрної події,

нам є що показати і є про що розповісти нашим гостям. До прикладу, на початок

2019 року зафіксовано зростання виробництва сільськогосподарської продукції

майже на 5%, відродження села є одним з пріоритетів, про який турбується і

вболіває обласна влада, також ми нарощуємо потужності у ягідництві та сімейних

молочних фермах, постійне введення в дію інвестиційних проектів. Саме тому

Організатори виставки ПрАТ «Гал-ЕКСПО» запрошують всіх аграріїв до співпраці

та участі у Міжнародній агропромисловій виставці «EuroAGRO», що

відбудеться 12-14 листопада у Львові, ВЦ «Південний-ЕКСПО»,

вул. Щирецька, 36.

EuroAGRO – це професійний майданчик, де вітчизняні виробники мають

можливість продемонструвати свої досягнення у сфері сільського господарства та

ознайомитися із новітніми технологіями та рішеннями європейського аграрного

ринку, знайти партнерів для бізнесу та залучити інвестиції, взяти участь у

дискусійних майданчиках та обговорити перспективи та можливі проблеми в

українському сільському господарстві.

Міжнародна агропромислова виставка відбувається за підтримки Львівської

обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту агропромислового

розвитку Львівської області, Львівської Аграрної Палати, ТОВ «РСП «ШУВАР»,

профільних організацій та асоціацій, а також численних профільних ЗМІ.

Запрошуємо всіх бажаючих до участі та співпраці!

Контакти Організатора: (032) 297-06-28, 0673329252, e-mail:

n.n.galexpo@gmail.com

Більше новин на https://www.facebook.com/euagro/

https://www.facebook.com/euagro/
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Ключові зміни стандартів органічного 

виробництва, які почнуть 

діяти з 2 серпня 2019 року

2 серпня цього року в Україні розпочнуть діяти нові національні стандарти
(закон №2496-VIII) органічного виробництва.

З введенням в дію закону про органічне виробництво запрацює 9 основних
змін:
1. Вводиться контроль і реєстрація як операторів органічного виробництва, так
і акредитації сертифікаційних органів, які можуть і мають право працювати за
українським законом. Вводиться обов’язкова реєстрація насіння й виробників
органічного насіння та садивного матеріалу;
2. Створюється Єдиний реєстр виробників органічної продукції;
3. Виробників органіки зобов’яжуть щороку проходити сертифікацію і
декларувати обсяги товарів;
4. Власники органічних підприємств будуть змушені погоджувати маркування
органічної продукції з органом сертифікації. Термін дії сертифіката становитиме
15 місяців із дати видачі;
5. Бізнесмени зобов’язані взаємодіяти з органами сертифікації. Наприклад,
надавати інспекторам зразки ґрунту або матеріалів, насіння, корму, продукції,
води для проведення лабораторних досліджень. Документація, зокрема й
фінансова, теж перевірятиметься;
6. Дозволяється вилучення продукції, яка не відповідає вимогам законодавства
щодо органічного виробництва та маркування. Насамперед це стосуватиметься
тих недобросовісних виробників, які маркують упаковки державним логотипом
або позначкою «органічний», «біологічний», «екологічний», «органік», але
насправді не дотримуються вимог до виготовлення;
7. Визначать певні умови для виготовлення органічного молока, м’яса та іншої
продукції тваринництва;
8. Органічна рослинна продукція повинна вирощуватися із використанням
добрив, які розщеплюються біологічно. Крім того, підприємці не повинні
забруднювати навколишнє середовище;
9. Сертифікується не сам органічний продукт (крупа, пшениця), а процес цього
виробництва (починаючи від насіння і до виробництва, переробки й пакування).

Джерело: www.kurkul.com
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Джерело: www.decentralization.gov.ua

ОТГ зможуть стягувати плату за землю 

з недобросовісних платників

19 червня Уряд схвалив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
19 квітня 1993 р. № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам».

Тепер об’єднані громади зможуть самостійно контролювати використання та
охорону земель. Це дозволить отримувати додаткові надходження до місцевих
бюджетів у вигляді відшкодування збитків (неодержані доходи), зазначають в
Асоціації міст України.

В АМУ нагадали, що чинний порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам дозволяв виконавчим органам міст
обласного значення стягувати плату за землю, зокрема, із землекористувачів, які
використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів, у вигляді
неодержаного доходу. Однак дія порядку не розповсюджувалася на інші органи
місцевого самоврядування, зокрема, об’єднані територіальні громади.

Прийнята постанова змінює порядок – у переліку органів, які мають право
створювати комісію з визначення та відшкодування збитків власникам та
землекористувачам, слова «виконавчі комітети міських (міст обласного значення)
рад» замінено на «виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад».

Отже тепер ОТГ зможуть стягувати плату за землю з недобросовісних
платників.

НБУ запускає цілодобову роботу 

системи електронних платежів

В рамках модернізації і подальшого розвитку системи електронних
платежів (СЕП) Національний банк України (НБУ) вніс зміни в технологію її
роботи.

Bідповідні норми містить постанова правління НБУ від 12 червня 2019 р.
№ 76, яка набула чинності 22 червня 2019 року.

Зміни пов'язані з автоматичним проведенням платежів у файловому режимі
на кінець банківського дня. Введення такого режиму є однією з обов'язкових
передумов для роботи СЕП у цілодобовому режимі.

Цими змінами в СЕП вводиться автоматичне проведення платежів у
файловому режимі, не підтверджених безпосереднім учасником СЕП –
одержувачем коштів на кінець банківського дня, за кореспондентським рахунком
цього учасника в цей день. Hовація в роботі СЕП повинна запрацювати через
два місяці з дня набрання чинності постанови № 76.

Джерело: www.bank.gov.ua
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Джерело: www.visnuk.com.ua

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО
не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської
продукції, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена,
вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на
земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом
України.

Підпунктом 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України
передбачено дотримання певних умов для застосування такої пільги: сукупний
розмір вищезазначених земельних ділянок не має перевищувати 2 га.

У разі продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції
тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки про
наявність у фізичної особи ділянок за формою № 3 ДФ, затвердженою наказом
Міністерства доходів і зборів від 17.01.2014 р. № 32 (далі – Довідка). Така Довідка
безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем
податкової адреси (місцем проживання) платника ПДФО протягом п’яти робочих
днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви.

Довідка видається особисто власнику сільськогосподарської продукції, якщо
сільськогосподарська продукція вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною
особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених ЗКУ для
ведення садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального
дачного будівництва; особистого селянського господарства та/або земельні частки
(паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га.

Довідка видається строком на п’ять років. Оригінал Довідки має зберігатись
у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з
дати її закінчення.

Отже, якщо продавець сільгосппродукції надав підприємству чи фізичній
особі – підприємцю, які є податковими агентами, копію чинної Довідки, і її дані
свідчать про наявність у такої фізичної особи права на застосування зазначеної
вище пільги, то покупець не утримує ПДФО з доходів, що виплачуються за
сільськогосподарську продукцію.

Водночас якщо розміри земельних ділянок перевищують норми, встановлені
ЗКУ, то такі доходи включаються платником ПДФО до загального річного
оподатковуваного доходу, підлягають відображенню у податковій декларації про
майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року та
оподатковуються ПДФО за ставкою 18 % і військовим збором – 1,5 %.

Продаж власної сільськогосподарської

продукції: коли без ПДФО
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Обробіток землі власною технікою: 

чи декларувати отриманий дохід

Громадяни, які є власниками сільськогосподарської техніки
та надають платні послуги з обробітку землі іншим фізичним особам (оранка,
комбайнування тощо), але при цьому не зареєстровані як фізичні особи-
підприємці (ФОП), мають обов’язок подати річну податкову декларацію про
доходи та майновий стан, у яку включити суму отриманих доходів до загального
річного оподатковуваного доходу та сплатити податок із таких доходів.

Доходи від обробітку землі оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %
та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Суму податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору платники
мають сплатити до 1 серпня 2019 року.

Якщо послуги надаються у поточному 2019 році, то отриманий дохід
підлягає декларуванню у наступному – 2020 році.

Джерело: www.visnuk.com.ua

Із серпня в Україні набуде

чинності закон про маркування

харчових продуктів

Із 6 серпня в Україні набуде чинності закон про маркування харчових
продуктів, який, зокрема, зобов’яже виробників зазначати на упаковці вміст
алергенів.

Про це повідомила експерт проекту «Вдосконалення системи контролю
безпеки харчових продуктів в Україні» Галина Котик.

«Закон вводить низку інновацій, які допоможуть споживачам зробити
свідомий вибір. Тобто встановлені чіткі вимоги до шрифту, який має бути
на упаковці, встановлені чіткі вимоги до того, що мають зазначатись алергени –
вони повинні бути виділені відповідним кольором. Зазначається на упаковці, чи
м’ясо було заморожене, чи розморожене. Закон набирає чинності 6 серпня 2019
року», – зазначила Г. Котик.

За її словами, закон передбачає певні перехідні періоди для окремих
положень, тож українське законодавство поступово буде переходити до
європейських стандартів.

При цьому вона додала, що таким чином і споживачі отримають більшу
захищеність, і оператори ринку отримають прозорі правила.

Джерело: www.unn.com.ua
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Плануєте орендувати землю 

держвласності: з якого моменту 

сплачувати орендну плату?

Майже кожен суб’єкт господарювання має справу із земельними
відносинами. Реалізація принципу платного використання земельних ділянок,
визначеного ст. 206 Земельного кодексу України (ЗКУ), базується на дотриманні
суб’єктами земельних відносин вимог ст.125, 126 ЗКУ щодо оформлення права
власності у відповідності до Закону “Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”, що й формує підстави виникнення податкових
зобов’язань з плати за землю.

Відповідно до пп.269.1 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками
земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та
землекористувачі.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного
земельного кадастру (пп. 286.1 ПКУ).

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня
виникнення права власності або права користування земельною ділянкою
(пп.287.1 ПКУ).

Відповідно до ст. 125 ЗКУ право власності на земельну ділянку, а також
право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з
моменту державної реєстрації цих прав.

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій
декларації на поточний рік, сплачують рівними частками власники та
землекористувачі земельних ділянок за місцезнаходженням ділянки за
податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового
(звітного) місяця (п.287.3 ПКУ).

Щодо орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності.

Відповідно до пп. 14.1.136 ПКУ орендна плата за земельні ділянки
державної і комунальної власності – обов’язковий платіж, який орендар вносить
орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки (п. 288.2 ПКУ).
Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду (п.288.3 ПКУ).
Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір

оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ПКУ).
Статтею 13 Закону № 161 встановлено, що договір оренди землі – це

договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві
земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та
вимог земельного законодавства.
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Однією із істотних умов договору оренди землі, передбачених ст. 15 Закону
№ 161, є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов
розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її
несплату.

При цьому за згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші
умови.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди
між орендодавцем (власником) і орендарем (п.288.4 ПКУ).

Відповідно до ст.116 ЗКУ громадяни та юридичні особи набувають права
власності та права користування земельними ділянками із земель державної або
комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування в межах їх повноважень, визначених ЗКУ, або за результатами
аукціону.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування
та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих
прав (ст.125 ЗКУ).

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

Слід зазначити, що згідно із ст. 25 Закону № 161, орендар земельної ділянки
зобов’язаний, зокрема, приступати до використання земельної ділянки в строки,
встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом
порядку.

Отже, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності
сплачується орендарем з дня виникнення права користування земельною ділянкою,
а саме з дня реєстрації договору оренди земельної ділянки, якщо інше не
встановлено умовами договору.

Звертаємо увагу платників, що у випадку, коли останній день сплати плати за
землю припадає на вихідний або святковий день, її потрібно сплатити напередодні
встановленого граничного терміну – в останній день (банківський) день.

Джерело: “Дебет-Кредит”

Джерело: www.freshbusinessexpo.com
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Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області

Повідомлення про 

небезпечну продукцію: куди

подавати та як оформити

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або
повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони
ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів),
несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані
протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного
ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності
такої продукції.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової
продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного
ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.
Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону
України “Про звернення громадян”.

У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта
господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання
громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове
звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником
(заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з
відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його
надходження.

Разом з цим споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи
державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає
встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності
технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид
продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати
продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.
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Джерело: www.agronews.ua

У Мінагрополітики розповіли про  

вимоги до якості молока після 2020 року

Заборона прийому молока ІІ ґатунку, що почне діяти з 2020 року, стосується
не продукту, який виробляють домогосподарства, а забрудненого молока, вміст
мікроорганізмів у якому перевищує максимально допустимий. Про це повідомив
генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції
Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Мороз.

“На даний час дозволяється бактеріальне забруднення до 3 млн
мікроорганізмів. Для порівняння – в Європі ця цифра становить 100 тисяч. Жодна
країна серед наших сусідів не має таких вимог – 500 тисяч в Росії, 500 тисяч – в
Білорусі. Ми говоримо, що нам треба встановити ці вимоги хоча б на
мінімальному рівні. І ця норма не стосується молока від селян – вона стосується
рівня забруднення молока”, – зазначив Мороз.

За його словами, є певні нескладні заходи, яких можуть вжити
домогосподарства для того, щоб забезпечити забір молока на належному рівні
безпеки. Нещодавно вони були презентовані, тож селяни можуть реалізувати їх
задля того, щоб продовжувати здавати молоко підприємствам уже після 2020 року,
коли вступить в силу заборона на прийом молока ІІ ґатунку.

При цьому він підкреслив, що Мінагрополітики не встановлює вимоги до
молока – їх визначає стандарт, який уже затверджений.

Джерело: www.lfm.com.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

36099 4624885700:01:000:0496 0.4219 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36090 4624885700:01:000:0495 0.2447 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36087 4624885700:03:000:0424 0.3432 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36084 4624885700:05:000:0267 1.0264 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36082 4624885700:03:000:0425 0.3432 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36079 4624885700:01:000:0497 0.2594 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36314 4623680800:06:000:0391 20.0000 Львівська область, Пустомитівський

район, Верхньобілківська сільська

рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

25.07.2019 

09:00 

36313 4622184800:04:000:0504 3.7990 Львівська область, Кам'янка-Бузький

район, Полоничнівська сільська рада

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

25.07.2019 

09:00

36310 4622184800:04:000:0484 
14.9700 Львівська область, Кам'янка-Бузький

район, Полоничнівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

25.07.2019 

09:00

36075 4624885700:01:000:0498 0.4238 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36071 4624885700:05:000:0268 1.4316 Львівська область, Сокальський

район, Хоробрівська сільська рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.07.2019 

11:00 

36318 4623680800:06:000:0388
13.1559 Львівська область, Пустомитівський

район, Верхньобілківська сільська

рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

25.07.2019 

09:00 

36316 4623680800:06:000:0389 11.7638 Львівська область, Пустомитівський

район, Верхньобілківська сільська

рада 

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

25.07.2019 

09:00 

36350 4620680800:12:007:0041 8.0000 Львівська область, Буський район, с. 

Балучин

Для ведення

товарного 

сільськогосподарського

виробництва

01.08.2019 

11:00
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Джерело: ТОВ “Тетра Агро”

Композиційні комплексні добрива українського 

виробництва від ТОВ «Тетра-Агро»

Вітчизняна фірма «Тетра-Агро» пропонує композиційні комплексні добрива
власного виробництва - Нітроамофоска-М з мікроелиментами (NPK 9:18:22 +S,
Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, B). Добриво ідеально підходить для кислих грунтів
завдяки рН 8,8.

Оптимальний набір макро- та мікроелементів забезбечують найширший
спектр їх застосування та потребу рослин на весь вегетаційний період.

Добрива фірми «Тетра-Агро» відповідають вимогам державних стандартів,
які регламентують певні види сировини для їх виробництва, якість та склад
продуктів. Внесені в реєстр пестицидів та агрохімікатів дозволених до
використання в Україні.

Агрономічна ефективність доведена схвальними відгуками споживачів та
чисельними працями науковців.

З історії підприємства: ТзОВ «Тетра-Агро» зареєстроване 15.09.2005 року.
Реєстраційний номер у ЄДР № 1 419 102 0000 000322

Розташування виробництва: 80100, Львівська область, м. Червоноград,
вул. Львівська, 71.

Проект виробництва розроблений ВАТ «ГІРХІМПРОМ», затверджений
31.07.2009 року.

Виробництво здане в експлуатацію 26.07.2011р. (Декларація про готовність
№ЛВ14211021058 від 26.07.2011 року).

Проектна потужність виробництва – 2500 тон щомісячно.
Свідоцтво про державну реєстрацію продукту виробництва:
Перша реєстрація 27.09.2010 року, р. № 4689
Друга реєстрація 06.02.2017 року, р. № 10200
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Ефективність дії гомеопатичного препарату 

на неспецифічну резистентність дійних корів

Марія Воробель, кандидат сільськогосподарських

наук, науковий співробітник,

Віра Мороз, кандидат сільськогосподарських наук,

завідувач лабораторії екології,

Василь Каплінський, кандидат ветеринарних наук,

старший науковий співробітник, заступник

директора з наукової роботи у тваринництві,

Інститут сільського господарства Карпатського

регіону НААН

Імунна система контролює функціонування в організмі ланок клітинного та
гуморального імунітету. Вона постійно підтримує стабільність внутрішнього
середовища організму тварин і разом із іншими системами оберігає його
гомеостаз, який має свою генетично обумовлену індивідуальність. Окрім того,
вона відіграє важливу роль у специфічному і протиінфекційному захисті та
опосередковано бере участь у врегулюванні запальних, алергічних, автоімунних й
імунодефіцитних процесів на етапі гомеостатичної функції імунітету тварин.
Серед сучасних підходів у боротьбі з імунодефіцитом, все більшого значення
набуває фармакокорекція за допомогою препаратів, що не кумулюються в
організмі тварин. Враховуючи наведене вище, актуальним завданням є розробка
екологобезпечних препаратів для підвищення резистентності організму тварин,
які покращують їх здоров’я, сприяють зростанню продуктивності, а це в свою
чергу позитивно позначається на якості одержаної продукції.

Наші дослідження проведено на двох групах дійних корів української чорно-
рябої молочної породи, по 10 голів у кожній, з яких I – контрольна, II – дослідна.
Тварин у групи формували за принципом аналогів із урахуванням віку, живої маси
та продуктивності. Коровам I (контрольної) групи – вводили дистильовану воду
(внутрім’язево в кількості 2 мл/гол. один раз на тиждень впродовж місяця).
Тваринам II групи вводили гомеопатичний препарат, створений на основі
мінералу глауконіту, подрібнених кісточок винограду та Ехінацеї пурпурової в
відповідно фіксованих потенціях (4CH, 12СH, 30СH, 200СH, 1000СH) у вигляді
водного розчину внутрім’язево в кількості 2 мл/гол. один раз на тиждень
впродовж місяця.

Матеріалом для досліджень слугували кров та молоко. Для встановлення
ефективності впливу препарату на організм корів та їх імунобіологічний статус
відбирали зразки крові з яремної вени, а облік молочної продуктивності
проводили щодекадно. У сироватці крові корів визначали: бактерицидну та
лізоцимну активності (БАСК, ЛАСК), а у цільній крові – фагоцитарну активність
(ФАЦК). Одержані цифрові дані опрацьовували методом варіаційної статистики з
використанням програмного пакету Microsoft Excel та AtteStat.
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За результатами проведених досліджень встановлено, що застосування
гомеопатичного препарату суттєво впливає на показники неспецифічної
резистентності (бактерицидну, лізоцимну та фагоцитарну активності) дійних
корів. Зокрема, БАСК, як один із важливих параметрів природної резистентності
й інтегральний показник, що відображає стан захисних сил організму, при
застосуванні гомеопатичного препарату зростає на 3,4 %, що відбувається
внаслідок підвищення функціональної активності клітин крові, відповідальних за
вироблення опсонізуючих факторів. Високу бактерицидну активність сироватки
крові пов’язують із вмістом лізоциму, який має цитолітичну властивість по
відношенню до мікроорганізмів. Він здатний, з одного боку, як фермент
розщеплювати полісахариди, а з іншого – мобілізувати інші неспецифічні
фактори захисту організму. Досліджуючи рівень в сироватці крові такого
важливого показника гуморальної ланки імунітету, як ЛАСК нами відмічено
вірогідне зростання його у корів дослідної групи на 10,8 % порівняно з
контрольною. Клітинну ланку неспецифічної резистентності організму тварин
характеризує фагоцитарна активність крові. Фагоцитоз – це процес активного
поглинання клітинами організму патогенних живих і вбитих мікроорганізмів, а
також інших чужорідних часток з наступним перетравленням їх за допомогою
внутрішньоклітинних ферментів. При дослідженні ФАЦК встановлено вірогідне
зростання її у дослідній групі на 2,1 %, що пов’язано з підвищенням рівня
антигенних речовин, внаслідок чого відбувається посилення метаболічної
активності.

Ефективність дії гомеопатичного препарату пояснюється особливістю його
композитарного складу (мінерал глауконіт, подрібнені кісточки винограду,
Ехінацея пурпурова) та широким спектром потенцій (4CH, 12СH, 30СH, 200СH,
1000СH). Використання такого спектру потенцій дає можливість ефективно
впливати на імунобіологічний статус організму тварин шляхом підвищення та
активації процесів синтезу. У даному препараті гомеопатичний складник з
мінералу глауконіту виконує функцію аналога сорбенту, зв’язуючи іони важких
металів, тим самим знижує їх всмоктування, а складовий компонент на основі
подрібнених кісточок винограду – як потужний антиоксидантний засіб підвищує
імунітет та має протизапальні властивості, захищаючи організм від шкідливої дії
вільних радикалів. У гомеопатичному препараті такий складник, як Ехінацея
пурпурова підвищує стійкість організму до розвитку інфекцій різної етіології і
гнійних процесів, оскільки, в її склад входить цілий комплекс біологічно
активних речовин (білки, амінокислоти, полісахариди, феноли, вітаміни, макро- і
мікроелементи), гармонійне поєднання й взаємодія яких обумовлює високі
адаптогенні властивості, попереджує порушення енергетичних й пластичних
процесів в організмі, проявляє імуномоделюючі властивості, при екстремальних
умовах підтримує сталість гомеостазу. Крім того, Ехінацея пурпурова містить
стабілізатори перекисного окиснення ліпідів, які підвищують антиоксидантне
забезпечення тканин і повноцінність одержання екологічно безпечної продукції.
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Підвищення показників неспецифічної резистентності у дійних корів при
застосуванні гомеопатичного препарату викликає збільшення кількості одержаної
продукції. Зокрема, рівень молочної продуктивності корів, яким вводився
гомеопатичний препарат за період дослідження зріс на 18,1 %.

Отже, на основі одержаних результатів досліджень обґрунтовано доцільність
застосування та ефективність дії гомеопатичного препарату на імунну систему
дійних корів, а саме, на показники бактерицидної, лізоцимної й фагоцитарної
активностей, що відповідно обумовлює вищий рівень їх молочної продуктивності.

02 липня 2019 року у Львові Департамент агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації спільно з компанією ECODEVELOP
організовують Форум на тему: «Прибуткова біоенергетика: технології та
інвестиції».

Під час Форуму передбачається обговорення ситуації та перспектив розвитку
ринку відновлюваної енергетики, ефективних технологій переробки агросировини
та різних видів відходів, наявних бар’єрів та способів їх подолання, розвитку
сучасних біогазових технологій, вирішення екологічних проблем поводження з
органічними відходами, одержання органічних біодобрив, особливостей реалізації
електроенергії за «зеленим» тарифом, інвестування та кредитування проектів
біогазових станцій, програм надання інвестицій вітчизняними та міжнародними
фінансово-кредитними установами для реалізації проектів у сфері біоенергетики,
поєднання та використання різних форм фінансування у ході впровадження
біонерегетичних проектів та інших актуальних питань розвитку відновлюваних
джерел енергії в Україні.

Учасники Форуму: представники Львівської обласної державної
адміністрації, Львівської обласної ради, Департаменту агропромислового
розвитку Львівської та Департаменту паливо-енергетичного комплексу та
енергозбереження обласної державної адміністрації, представники торгово-
промислових палат, районних адміністрацій, аграрного бізнесу, профільних
державних організацій, консалтингових, інвестиційних та фінансових установ та
підприємств.

Реєстрація учасників за телефоном: (050) 399-80-80 або за електронною
адресою: business@ecodevelop.ua

Місце проведення:м. Львів, вул. Городоцька, 107, Готель «Reikartz Дворжец
Львів» (з 12:30 г. до 16:30 г.)

У Львові відбудеться 

Форум з питань біоенергетики

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

mailto:business@ecodevelop.ua
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Оксана Качмар, кандидат сільськогосподарських

наук, завідувач відділу землеробства та відтворення

родючості ґрунтів;

Оксана Вавринович, кандидат

сільськогосподарських наук, старший науковий

співробітник відділу землеробства та відтворення

родючості ґрунтів;

Ангеліна Дубицька, кандидат сільськогосподарських

наук,старший науковий співробітник відділу

землеробства та відтворення родючості ґрунтів.

Інститут сільського господарства Карпатського

регіону НААН

Сівозміни в землеробстві 

Львівської області

В сучасних умовах надзвичайно важливого значення набуває впровадження
нових, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов систем
землеробства, які побудовані на принципах поєднання економічної доцільності
вирощування культур, екологізації технологій, збереження родючості ґрунту та
довкілля. Непорушною основою стабільності сільськогосподарського
виробництва є сівозміни. Сівозміна проявляє вплив як на урожайність культур,
фіто санітарний стан посівів, так і всі важливі ґрунтові показники й режими,
насамперед поживний (сумісно з гумусовим та мікробіологічним), водний, а
також на повітряний і тепловий.

В Інституті сільського господарства Карпатського регіону вивчення сівозмін
розпочалось практично від часу його створення. В 1952‒1964 рр. в лабораторії
землеробства розроблялись і досліджувались сівозміни з набором таких культур
як пшениця озима, пшениця яра, цукрові буряки, картопля, кукурудза, горох,
кормові боби, ярий ячмінь, конюшина лучна. Вивчались рівні їх врожайності,
якісні показники продукції та продуктивність сівозмін в цілому. Впровадження
сівозмін у стаціонарних дослідах інституту в комплексі із застосуванням добрив
(6 т гною і 2,5‒3 ц мінеральних добрив на один гектар сівозмінної площі
щорічно) забезпечило підвищення врожаю пшениці озимої з 16,6 на початку
(1953‒1955 рр.) до 29,1 ц/га в період повного їх освоєння (1961‒1963 рр.),
урожайності цукрових бур’янів з 280 до 359, картоплі з 120 до 217 ц/га.

В зв’язку з переходом до інтенсивних систем землеробства значення
сівозмін набуло нового значення, оскільки всі агротехнічні заходи (обробіток
ґрунту, раціональна кількість добрив та хімічних заходів боротьби з бур’янами,
шкідниками сільськогосподарських культур) досліджувались комплексно,
залежно від біологічних особливостей та потреб культур.
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У 1964‒1974 рр. вивчались багатопільні сівозміни, зокрема в умовах 10-

пільної сівозміни, з наступним набором культур: конюшина червона – пшениця

озима – цукрові буряки – люпин кормовий на зелений корм – пшениця озима –

жито озиме з озимою викою на сіно – кукурудза на силос в суміші з

зернобобовими культурами – ячмінь озимий + післяжнивні (зернобобова суміш

на зелену масу) – картопля – ячмінь ярий з підсівом конюшини досліджувались

способи підвищення врожайності сільськогосподарських культур та підвищення

родючості ґрунту. Такі сівозміни були орієнтовані не тільки на вирощування

сільськогосподарської продукції для потреб людини, але і для забезпечення

кормової бази тваринництва.

Пошуки шляхів виробництва більшої кількості зерна у 1980-х рр.

спонукали до вивчення умов та можливостей тривалих повторних посівів

зернових культур, зокрема пшениці озимої. В результаті вивчення впливу

колосових попередників на фіто патологічний стан пшениці озимої її

врожайність, рівень забур’яненості були зроблені висновки про те, що в зернових

ланках сівозмін пшеницю озиму слід висівати після вівса при застосуванні

оптимальних для культури доз мінеральних добрив.

Нові умови господарювання на селі у
1990-х роках, створили потребу у
впровадженні і освоєнні спеціалізованих
сівозмін з короткою ротацією. Протягом
1985‒1999 рр. в лабораторії землеробства
вивчались п’ятипільні сівозміни з
максимальним насиченням просапних і
зернових культур. Було здійснено
порівняльну оцінку їх продуктивності,
вплив на родючість та фітосанітарний
стан ґрунту і ураженість хворобами
сільськогосподарських культур.

В результаті узагальнення результатів досліджень встановлено, що найбільш
продуктивними виявились сівозміни насичені на 60‒80 % просапними
культурами. Сума зернових і кормових одиниць за ротацію тут становила,
відповідно: 373‒389 і 364‒400, або на 1га сівозмінної площі: 74,6‒77,8 і 77,8‒80,0
центнерів. У зернових сівозмінах (80, 100 %) вихід зернових і кормових одиниць
на гектар сівозмінної площі становив 25,6‒33,4 і 29,0‒43,2 ц. Збільшення питомої
ваги зернових у сівозмінах призводило до зростання забур’яненості
специфічними бур’янами (ромашка непахуча, волошка, осот рожевий).
Використання проміжних хрестоцвітих культур на сидерат в зернових сівозмінах,
сприяло зменшенню забур’яненості на 10,8‒20,0 % та ураженості хворобами на
10,0‒12,0 %, активізувало мікробіологічні процеси, сприяло більш швидкому



24

2019 / № 11 (106)

розкладу рослинних залишків зернових культур і забезпечувало збереження

родючості ґрунту.
З початком ринкових реформ відбулось різке зниження рівня інтенсифікації

землеробства, значно зменшилось використання мінеральних і особливо
органічних добрив, порушились традиційні сівозміни, розпочалось
необґрунтоване насичення їх одновидовими культурами. У 2001‒2010 рр. у
лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунту вивчали
продуктивність 4-пільних сівозмін, насичених зерновими культурами на 50, 75,
100 % з використанням різних систем удобрення (органо-мінеральна, гній,
побічна продукція, побічна продукція + сидерати). Внаслідок проведених
досліджень встановлено, що найпродуктивнішою за кормовими одиницями була
сівозміна насичена 50 % зерновими. Збір кормових одиниць становив за ротацію
237 3 ц/га, або 59,3 ц/га сівозмінної площі при використанні 10 т
гною + N60Р71К71 на один гектар ріллі. Високий вихід зернових одиниць (33,0 і
27,1 ц/га) одержано за органо-мінеральної і органічної системи удобрення у
зерно-просапній сівозміні (75 % насичення зерновими культурами) з наступним
набором культур – гречка ‒ пшениця озима – картопля – ярий ячмінь.
Збільшення частки зернових до 100% призводило до зменшення збору зернових
одиниць (27,7‒23,5 ц/га). Використання соломи та соломи з сидератами
найбільш ефективним виявилось у сівозміні насиченій зерновими на 75 %.

Відповідно до отриманих результатів досліджень були запропоновані
рекомендації виробництву, а саме для спеціалізованих зернових господарств та
для господарств з вирощуванням птиці використання сівозмін, насичених
зерновими на 75 %, а заміна в них органічних добрив на побічну продукцію +
сидерати давала можливість при відсутності гною ВРХ зберегти високий рівень
урожайності культур, забезпечувала відтворення родючості ґрунтів, зменшувала
затрати на вирощування сільськогосподарської продукції.

З 2011 р. розпочалось вивчення різноротаційних (3‒5 пільні) сівозмін з
включенням бобових (соя, горох, кормові боби, конюшина) за різних систем
удобрення (традиційна, альтернативна) та дослідження їх впливу на урожайність
культур, якість продукції та родючість ґрунту. За цей період встановлено, що
найвищу продуктивність сівозміни за виходом 72‒76 ц/га кормових одиниць та
5,5‒6,2 т/га перетравного протеїну можна отримати в плодозмінній сівозміні за
сумісного внесення на один гектар сівозмінної площі 10 т гною та помірних доз
мінеральних добрив за наявності в її структурі 25 % конюшини лучної.
Найвищий вихід зерна (4,7–5,8 т/га) забезпечується при використанні органо-
мінеральної системи удобрення в зернових чотирипільних сівозмінах за
наявності одного поля кукурудзи на зерно.

На даний час в Інституті сільського господарства Карпатського регіону в
довготривалих стаціонарних дослідах розроблено високопродуктивні науково-
обґрунтовані сівозміни для впровадження у ґрунтово-кліматичних зонах області
в господарствах різної спеціалізації виробництва, які сприяють підвищенню
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використання ріллі на 16‒19 %, забезпечують повну маневреність у розміщенні
культур залежно від агроландшафтних чинників, повніше використовують
біокліматичний потенціал, сприяють збереженню і відтворенню родючості
ґрунтів. Сівозміни (6‒7-пільні) розроблені для великих господарств та об’єднань,
для середніх та малих пропонуються динамічні чотири-п’ятипільні сівозміни з
різним насиченням зерновими і просапними культурами, які дають можливість
виробникам швидко реагувати на монетарний характер ринку, дотримуватись
наукових принципів чергування і сумісності культур та забезпечують їх
продуктивність на рівні 58‒65 ц/га зернових одиниць. Зокрема, враховуючи
сучасну структуру господарювання, товаровиробникам можна запропонувати
наступні сівозміни:

спеціалізація – зерновий напрям ‒ вико-овес – пшениця озима – гречка, овес –

пшениця озима; льон, люпин на зерно – пшениця озима, жито озиме –

картопля – ячмінь, овес; картопля – ячмінь ярий – горох, льон ‒ ріпак озимий –

пшениця озима, жито озиме; вико-овес – пшениця озима – овес – пшениця озима –

жито озиме; ріпак, горох – пшениця озима – жито озиме - кукурудза на зерно – ярі

зернові; льон, горох – пшениця озима – картопля – ріпак, овес – ячмінь озимий;

тритікале – жито озиме – зернобобові – пшениця озима ‒ кукурудза на зерно –

овес;

спеціалізація – зерно-кормовий напрям ‒ однорічні трави – пшениця озима –

картопля, кукурудза на зерно, силос – ячмінь, овес; однорічні трави – озимі

зернові, зернобобові – картопля, коренеплоди ‒ ячмінь озимий, ярий; жито озиме

+ вика на зелений корм + поукісні з підсівом багаторічних бобових трав -

конюшина – пшениця озима – вико-овес – пшениця яра; конюшина – пшениця

озима – однорічні трави, коренеплоди – кукурудза на силос, зелений корм – ячмінь

ярий; багаторічні трави (2 роки) – озимі – картопля, кукурудза на силос, зелений

корм – ячмінь ярий; конюшина – пшениця озима – буряки кормові, овочі –

кукурудза на силос, зелений корм – ячмінь ярий; однорічні трави – озимі зернові –

картопля, льон – кукурудза на силос, зелений корм – ярі

зернові – коренеплоди; багаторічні трави (2 роки) – пшениця озима – пшениця яра

– картопля, льон – ячмінь ярий.

Зона Полісся:
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Зона Лісостепу:

спеціалізація – зерновий напрям - пшениця озима – ріпак озимий – пшениця

озима – овес; однорічні трави – пшениця озима - жито озиме – кукурудза на

зерно; горох, соя – пшениця озима – кукурудза на зерно - ярі зернові; пшениця

озима – овес – пшениця озима – гречка – вико-овес; пшениця озима – однорічні

трави – пшениця озима – кукурудза на зерно – овес; горох, соя ‒ пшениця

озима – пшениця яра – гречка, кукурудза – ярі зернові; горох – пшениця

озима – ріпак озимий – кукурудза на зерно – ярі зернові; конюшина – пшениця

озима – пшениця яра – кукурудза на зерно, картопля – ячмінь ярий; зернобобові

– пшениця озима – ріпак озимий – пшениця озима – гречка, овес; пшениця

озима – ріпак озимий – пшениця озима – пшениця яра, горох – кукурудза на

зерно – овес;

спеціалізація – зерно-буряківничо-тваринницький напрям ‒ конюшина –

пшениця озима – цукрові буряки, картопля – ячмінь ярий; багаторічні бобові

трави, горох – пшениця озима – цукрові буряки – ячмінь ярий, кукурудза на

силос, зелений корм; конюшина – пшениця озима – цукрові буряки – кукурудза

на силос, зелений корм, картопля – ячмінь ярий; однорічні трави – пшениця

озима – цукрові буряки – кукурудза на зерно, силос – горох, гречка – пшениця

озима; конюшина – пшениця озима – овес – кукурудза на силос, зелений корм ‒

горох – ячмінь ярий;

спеціалізація – зерно-кормовий напрям ‒ пшениця озима – коренеплоди,

картопля – кукурудза на силос, зерно – овес, гречка; зернобобові – пшениця

озима – кукурудза на зерно, силос – овес – ячмінь озимий; овес, соя – пшениця

озима – кукурудза на силос, зелений корм, картопля – однорічні трави –

пшениця озима; картопля, льон – пшениця озима – овес, жито озиме –

кукурудза на силос, зерно – ярі зернові; пшениця озима – однорічні трави –

пшениця озима, овочі – кукурудза на силос, зелений корм – овес; однорічні

трави – пшениця озима – соя, гречка – пшениця яра – картопля, кукурудза на

силос, зелений корм; багаторічні бобові трави (2 роки) – пшениця озима –

коренеплоди, картопля – кукурудза на силос, зелений корм – ячмінь ярий;

багаторічні трави (2 роки) – пшениця озима – кукурудза на силос, зелений

корм – ячмінь озимий – однорічні трави; однорічні трави – ріпак озимий –

пшениця озима – кукурудза на зерно, силос – гречка, горох – пшениця озима;

ярі зернові – кукурудза на силос, зелений корм – пшениця озима – кормові

буряки – ячмінь ярий – однорічні трави; багаторічні бобові трави (2 роки) –

пшениця озима – кукурудза на силос, зерно – картопля, горох – ячмінь ярий;
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Зона Передкарпаття: 

однорічні трави – пшениця озима – ріпак озимий, кукурудза на силос, зелений

корм – овес; багаторічні трави – пшениця озима – цукрові буряки, льон – ячмінь

ярий; багаторічні трави – пшениця озима – жито озиме – кукурудза на силос,

зелений корм – ячмінь ярий; багаторічні трави – пшениця озима – картопля, овочі

- цукрові буряки, льон-довгунець – ячмінь ярий; багаторічні трави – озимі зернові

– картопля, овочі – кукурудза на силос, зелений корм, гречка – однорічні трави;

багаторічні трави (2 роки) – озимі зернові – льон, ріпак озимий – пшениця озима –

однорічні трави; багаторічні трави – пшениця озима – картопля, коренеплоди –

озимі зернові – кукурудза на силос, зелений корм – ячмінь ярий.

Зона Карпат:

багаторічні трави (2 роки) – картопля, коренеплоди (смугове розміщення) –

однорічні трави; багаторічні трави (2 роки) – овес, коренеплоди (смугове

розміщення) – однорічні трави; багаторічні трави (2 роки) – картопля (смугове

розміщення) – озиме жито, овес, однорічні трави; багаторічні трави (3 роки) –

картопля (смугове розміщення), коренеплоди (смугове розміщення) – однорічні

трави, жито озиме.

Побудова цих сівозмін відбувалась з врахуванням зональних ґрунтово-

кліматичних умов області, спеціалізації господарств, попиту ринку в

сільськогосподарській продукції, переваг розміщення посівів після кращих

попередників, можливості впровадження інтегрованого захисту рослин з

мінімальним пестицидним навантаженням, застосування раціональних систем

удобрення для досягнення оптимального забезпечення рослин елементами

живлення, збереження родючості ґрунтів.
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Джерело: www.agrotimes.net

Для успіху яблуневого саду 

вирішальне значення має 

однотипність садивного матеріалу

Успішність бізнес-проекту з виробництва десертних яблук дуже залежить від
технологічності насаджень. Ідеться про передбачуваність розвитку й формування
дерев у майбутньому саду.

У саду, закладеному неоднотипними саджанцями, кожне дерево
розвиватиметься по-різному. Відповідно по-різному відбуватиметься закладання
плодової бруньки й абсолютно різною буде врожайність.

Якщо у партії саджанців, якими закладено яблуневий сад, є рослини різних
товарних ґатунків, то кількість гілок, які утворюватимуть дерева, також буде
важко спрогнозувати. Результатом стане відхилення саду від попередньо
запланованої моделі, а в рамках короткотривалої експлуатації сучасних
промислових насаджень це вкрай небажане.

Строкатість насаджень є причиною збитків, які щороку збільшуватимуться,
адже різним деревам, що ростуть в одному ряду, не можна підібрати однаково
корисних умов Якщо формування й обрізування крони виконувати вручну, як це
відбувається у більшості господарств, садам зі строкатими розмірами дерев
знадобиться персонал із дуже високою кваліфікацією. Адже там, де рослини
матимуть різний характер росту, працівникам доведеться ретельно обмірковувати
обрізування кожного окремого дерева.

При механічному oбрізування одні дерева у таких садах обрізуватимуться
надміру, інші, навпаки, взагалі не зазнаватимуть обрізування, бо їхні гілки будуть
занадто короткими.

Підприємців Львівщини запрошують

взяти участь у торговій місії до Франції

Служба експортера Львівської ОДА запрошує компанії Львівщини взяти
участь у торговій місії до Франції, яка відбудеться у вересні 2019 року.

Програмою передбачені зустрічі в форматі B2B/B2G, а також відвідання
провідних підприємств регіону для обміну досвідом.Участь у місії відкрита для
усіх компаній, зацікавлених у виході на французький ринок.

Організатори місії: Служба експортера Львівської обласної державної
адміністрації, Посольство України в Французькій Республіці.

Участь у програмі торгової місії для українських компаній безкоштовна.
Учасники самостійно покривають дорожні витрати та витрати із перебування в
Франції.

За детальною інформацією просимо звертатися за тел.: (032)261-27-13 та на
електронну скриньку: loda.export@gmail.com або torg.loda@gmail.com

Джерело: www.loda.gov.ua
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ПРОДУКТ мінімальна середня Максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Капуста білоголова рання 5.00 5,50 6,00

Картопля рання 12,00 13,50 15,00

Квасоля біла 35,00 47,50 60,00

Капуста броколі 25,00 27,50 30,00

Картопля рання 10,00 10,50 11,00

Морква рання 17,00 17,50 18,00

Буряк столовий ранній 7,00 8,00 9,00

Квасоля червона 35,00 41,50 48,00

Кукурудза цукрова (шт) 9,00 9,50 10,00

Цибуля зелена 80,00 90,00 100,00

Кабачок 8,00 9,00 10,00

Огірок корнішон 8,00 8,50 9,00

Цибуля ріпчаста рання 7,00 7,50 8,00

Перець конусоподібний
Білозерка

15,00 20,00 25,00

Перець солодкий 
кубовидний зелений

28,00 29,00 30,00

Баклажан синій 20,00 22,50 25,00

Помідор салатний рожевий 23,00 23,00 23,00

Салат 15,00 20,00 25,00

Спража зелена 150,00 150,00 150,00

Вишня 30,00 32,50 35,00

Жимолость 140,00 140,00 140,00

Кавун 7,00 7.50 8,00

Диня 16,00 16,50 17,00

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Куряча  печінка 55,00 55,00 55,00

Короп жив. 90,00 92,50 95,00

Форель річкова жив. 180,00 214,00 248,00

Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар”

Оптові ціни на продукцію  (станом на 01.07.2019 р.)  (1 кг/ грн.)

2019 / № 11 (106)
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Закупівельні ціни в Україні 

на 01.07.2019 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.

2019 / № 1 (106)

CPT

термінал,

грн

EXW

елеватори,

грн

CPT
переробник,

грн

FCA,

грн

CPT

термінал,

дол.США

FOB,

дол.США

DAF,

дол.США

CIF,

дол.США

Гірчиця 12000 12000

Горох 5950 5800 190

Гречка 7000

Жито 1 клас 3600

Жито 2 клас 7000 155

Жито 4 клас 150

Коріандр 12000

Кукурудза 5258 4375 4110 172 150 152

Макуха соняшникова 6000

Нут 9000

Овес 5400 6700

Просо 14000 13000 507

Пшениця 2 клас 5566 4658 5900 5300 173 183

Пшениця 3 клас 5442 4838 5800 170 175

Пшениця 4 клас 5072 4377 4600 163

Пшениця 6 клас 4000 4517

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО
12450 11677 401

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО
12250 11557 380

Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО 12200

Ріпак з ГМО 11200

Соняшник 10650

Соя 9150 9050 325 350

Соя без ГМО 8775 9300 420 454

Спельта 4400

Тритікале 3800

Чечевиця 8100

Ячмінь 4980 4403 158
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення
Детальніша 

інформація

XI Міжнародна 

агропромислова 

виставка та форум

«Агропорт Херсон 

Південь 2019»

18-20 липня 2019 р.
м. Херсон,

Аеропорт «Херсон».
www.agroport.ua

Конференція

«Яблучний бізнес

України 2019»

14-15 серпня 2019 р. 

м. Дніпро,

LUCIA Banquet Hall,

Вул. Камчатьска,63

www.fruit-inform.com

День поля 

«Agro Plus 2019»
29  серпня 2019 р.

Вінницька обл., 

Калинівський р-н., 

с. Сальник

www.latifundist.com

Міжнародна 

спеціалізована виставка

«Олійножирова

індустрія 2019»

17-19 вересня 2019 р.

м. Київ,

НК «Експоцентр 

України», пр-т 

Академіка Глушкова,1

www.agroinkom.com.ua

XVМіжнародна 

конференція і виставка 

«Птахівництво 2019»

16-19 вересня 2019 р.

м. Трукавець,

Курортний комплекс 

«Ріксос-Прикарпаття,

вул. Городище,8

www.poultryukraine.com

Міжнародна

конференціїя

«Енергія з біомаси

2019!»

24-25 вересня 2019 р.

м. Київ,

Національна академія 

наук України, вул. 

Володимирська,54

www.uabioconf.org

Всесвітній конгрес 

олійних культур  «World 

Oil Seed Congress 2019»

6-7 листопада 2019 р. м. Львів www.worldoilseed.org

2019 / № 11 (106)

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

Перша спеціалізована 

виставка-форум «Fish 

Business Ukraine 2019»

21-24 листопада 2019 р

м. Київ,

ВК 

«КиївЕкспоПлаза»,

вул. Салютна, 2Б

www.fishbiz.com.ua


