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Аграрна палата обговорила актуальні 

питання законодавства із власниками 

земельних паїв та агровиробниками 

Бродівського району 

В липні продовжилися тематичні заходи проекту Львівської Аграрної палати 
в області орієнтовані на підвищення обізнаності власників земельних паїв, 
агровиробників і представників органів місцевого самоврядування із 
актуальними питаннями земельного законодавства Проведення роз’яснювально-
інформаційної роботи серед жителів Львівщини особливо важливе в умовах 
широких суспільних дискусій про можливе відкриття ринку сільгоспземель в 
Україні.  

26 липня у місті Броди відбувся круглий стіл на тему: «Роль громадських 
ініціатив в поширенні позитивного досвіду інформаційно-правового 
забезпечення громадян».  

Із вступним словом до учасників заходу звернувся голова управи Львівської 
Аграрної палати Ігор Вуйцик, який окреслив актуальні питання у сфері 
земельного законодавства із якими мають бути обізнані власники сільгоспземлі 
для укладання справедливих договорів оренди і, при  потребі, ефективного 
розпорядження правом власності. 

Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у 
Львівській області Оксана Куманська-Нор розповіла учасникам круглого столу 
про процедуру  реєстрації прав власності на землю, алгоритм реєстрації 
договорів оренди землі, визначальні пункти договорів. Важлива увага повинна 
приділятися також точному визначенню розміру орендної плати.  

Начальник управління Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
ОДА Тетяна Борушок розповіла про діяльність Антирейдерського штабу в 
області і надала відповідь на найбільш актуальні питання. Акцентувала увагу 
Тетяна Борушок і на програмах держпідтримки агровиробників регіону, якими 
можуть скористатися фермери, виробники органічної продукції і особисті 
господарства, які утримують поголів’я корів.  

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Західному 
регіоні Світлана Семчишин у своєму виступі наголосила на існуючих 
інструментах захисту прав та законних інтересів громадян інститутом 
омбудсмена, зокрема у випадках звернення із питань земельних відносин.      
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Джерело: Львівська Аграрна палата  

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Західному 
регіоні Світлана Семчишин у своєму виступі наголосила на існуючих 
інструментах захисту прав та законних інтересів громадян інститутом 
омбудсмена, зокрема у випадках звернення із питань земельних відносин.   

В інших виступах учасників круглого столу актуалізувалися питання 
юридично правильного формулювання істотних умов при укладенні договорів 
оренди землі, контролю за правом власності на земельну ділянку шляхом 
використання інструменту смс-маяку “Земля”, новацій земельного законодавства 
передбачених із 2025 року.   

Наступний круглий стіл відбудеться у м. Буськ для землевласників та 
агровиробників Буського району.  

    

Комісія громадської ради 

обговорила питання розвитку 

Профспілки працівників АПК 

на Львівщині 

23 липня відбулося засідання комісії з питань сільського розвитку і 
агропромислової політики Громадської ради при Львівській ОДА.  

Участь у засіданні комісії і обговореннях прийняли представники від 
Аграрних палат Ігор Вуйцик і Павло Музика.   

В рамках засідання затверджено положення про Комісію, план роботи на 3-4 
квартал 2019 року, обговорено актуальні питання розвитку Профспілки 
працівників АПК області.  

Актуальну інформацію членам комісії повідомив Михайло Тарнавський, 
який відзначив, що членами Профспілки працівників АПК в області є майже                            
30 тис осіб – працівників двох ВНЗ аграрного профілю, коледжів, національного 
природного парку, підприємств аграрного сектору та харчової промисловості. 
Профспілка сприяє оздоровленню працівників АПК області та дітей, долучається 
до культурно-масової роботи, підтримує спортсменів ФСТ “Колос” на Львівщині 
та здійснює соціальну підтримку своїх членів.  
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Джерело: Львівська Аграрна палата  

Члени комісії висловили наступні пропозиції по роботі Львівської обласної 
організації профспілки працівників АПК: 
• Обласній організації  профспілки працівників АПК, всім структурним 
підрозділам посилити роботу щодо захисту соціально – економічних та 
трудових прав працюючих шляхом: 

- проведення більш дієвих, конструктивних колективно – договірних 
переговорів із соціальними партнерами щодо щорічного зростання середньої 
заробітної плати на упередження рівня інфляції, недопущення масових 
скорочень працівників та збільшення соціальних пільг і гарантій; 

- забезпечення належного рівня громадського контрою за безпечними 
умовами праці, дотримання норм галузевих угоді колективних договорів з 
питань охорони праці; 

- підвищення обізнаності та інформованості спілчан щодо своїх трудових 
права через ведення інформаційної роботи, навчання профспілкового активу, в 
тому числі в он-лайн режимі. 
• Профспілковим структурам всіх рівнів сприяти розвитку та ефективності 
фермерського руху, брати активну участь у формуванні соціальної 
інфраструктури сільських територій, підвищення мотивації сільської праці, 
здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства на 
селі. 
• Обласній організації профспілки її структурним підрозділам взяти під 
особливий контроль оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку, не допускати зменшення порівняно з літнім періодом минулого року 
кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, насамперед дітей – 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних і 
малозабезпечених сімей та учасників АТО. 
• Профспілковим структурам всіх рівнів обласній організації профспілки 
значно посилити роботу на селі, спільно із фізкультурно-спортивним 
товариством «Колос» долучитись до проведення різного роду спортивних 
заходів, сприяти більш масовому їх проведенню. 
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24 липня в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації 
проведено засідання обласної комісії з розгляду заяв та документів суб’єктів 
господарювання щодо компенсації з державного бюджету витрат, пов’язаних з 
будівництвом об’єктів плодівництва. 

На виконання заходів для розвитку виноградарства, садівництва і 
хмелярства у 2019 році з державного бюджету виділено 200,0 млн. гривень. 
Комісією розглянуто листи-клопотання двох суб’єктів господарювання та подані 
клопотання до комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України 
про включення їх до переліку претендентів на державну підтримку за бюджетною 
програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд за ними», які проводять будівництво камер 
швидкого заморожування плодів і ягід та холодильника з регульованим газовим 
середовищем ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та 
плодів власного виробництва. 

Державна підтримка суб’єктам господарювання надається після введення 
об’єкта в експлуатацію. 

Документи до комісії Міністерства аграрної політики та продовольства 
України подаються поетапно тричі на рік: 
- до 1 серпня – про включення суб’єкта господарюваннядо переліку 
претендентів на державну підтримку та підтвердження початку будівництва 
об’єкта; 
- до 1 жовтня та до 1 грудня – підтвердження про хід та/або завершення 
будівництва об’єкта. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Державна підтримка об’єктів 

плодівництва на Львівщині 

Джерело: www.poultryukraine.com 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Аграрії Львівщини розширюють 

площі посівів сільгоспкультур 

В поточному сезоні посівні площі під основними сільгоспкультурами на 
Львівщині зросли майже на 3% – до 693,5 тис. га. 

З усіх площ 374,2 тис. га засіяли підприємства (54%) і 319,3 тис. га – 
господарства населення (46%). 

У порівнянні з попереднім роком, посівна площа збільшилася на 18,6 тис. га 
(на 2,8%), у тому числі у підприємствах – на 7,5 тис. га (на 2,0%), у господарствах 
населення – на 11,1 тис. га (на 3,6%). 

У структурі посівних площ найбільшу частку займають культури зернові та 
зернобобові і культури технічні (відповідно 45,6% і 23,1%). Близько двох третин 
(63,9%) посівних площ зернових та зернобобових культур та уся площа технічних 
культур знаходиться у підприємств.    

У господарствах населення зосереджено 98,2% площ посіву картоплі, 95,2% 
– культур овочевих, 90,0% – культур кормових».  

Окрім цього, у порівнянні з 2018 роком збільшились площі посіву культур 
зернових та зернобобових на 6,9%, культур овочевих – на 40,5%, зменшились – 
культур технічних – на 5,3%, картоплі – на 0,2%, культур кормових – на 3,6%. 

Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 
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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/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: Буська районна державна адміністрація 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Встановлені норми природних втрат 

зерна при його зберіганні на складах 

Затверджені Норми природних втрат зерна та продуктів його переробки при 
зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах та Порядок 
розрахунку норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при 
зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах. Відповідний 
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 червня 
2019 року № 316 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2019 
року за № 742/33713. 

Слід зазначити, що природні втрати зерна при зберіганні виникають за 
рахунок біологічних (пов’язаних із життєдіяльністю зерна і мікроорганізмів у 
ньому) і механічних (розпил зернового пилу при розвантажувально-
навантажувальних операціях при прийманні і відпуску зерна) чинників. 

Наказ встановлює єдині норми і правила для відображення в кількісно-
якісному обліку зерна та продуктів його переробки, списання норм природних 
втрат. 

Оскільки Податковий кодекс України не передбачає самостійного визначення 
суб’єктами господарювання норм природних втрат зерна, затвердження норм 
дозволить без затрат працювати зерновим складам і зернопереробним 
підприємствам на базі чинних програм бухгалтерського обліку та автоматичних 
інформаційно-аналітичних комплексів обслуговування роботи цих підприємств. 

Це дозволяє вести належний і коректний облік та формувати операції із 
зерном та продуктами його переробки за зернових складах та зернопереробних 
підприємствах. 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

Затверджено Методи відбору зразків  

для контролю мікотоксинів у продуктах 

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило наказ 
№ 264 щодо  Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих 
рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю, який 
набирає чинності із 12 серпня. 

Методи відбору встановлюють процедури, за якими відбираються зразки 
харчових продуктів для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст 
мікотоксинів. Методи відбору є обов’язковими для: державних ветеринарних 
інспекторів (державних інспекторів) Держпродспоживслужби; акредитованих 
лабораторій; операторів ринку. 
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Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області 

Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи 
лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Загальні 
підстави звільнення працівників передбачені статтею 36 Кодексу законів про 
працю України. 

Згідно з вимогами статті 38 Кодексу законів про працю (КЗпП України) 
працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений 
строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 
два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним 
бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце 
проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; 
вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, 
підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення 
нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим 
членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I 
групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших 
поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати 
трудовий договір у строк, про який просить працівник. 

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не 
залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або 
уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, 
крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому 
відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового 
договору. 

Звільнення за власним бажанням є розірванням трудового договору з 
ініціативи працівника. 

Працівник, який  попередив  власника  або  уповноважений  ним орган про 
розірвання трудового договору, укладеного на 
невизначений  строк,  вправі  до  закінчення  строку  попередження відкликати 
свою заяву і звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не 
запрошена  особа  в  порядку  переведення  з іншого підприємства, установи, 
організації (ч.4 ст.24 КЗпП України). 

Якщо після закінчення строку попередження трудовий договір не був 
розірваний і працівник не наполягає на звільненні, дія трудового договору 
вважається продовженою. 

Чи можна працівнику відкликати заяву 

про звільнення? 
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Джерело: www.iae.org.ua 

У І півріччі 2019 року Україна 

збільшила експорт плодів та ягід 

За перше півріччя 2019 року Україна експортувала плодово-ягідної продукції 
на суму 116 млн дол. США. Це на 16% перевищує минулорічний показник за 
відповідний період. 

Це стало можливим завдяки триваючому збільшенню доходів від продажів 
на закордонних ринках усіх основних товарів вітчизняного експорту 
групи 8 УКТЗЕД. Йдеться, зокрема, про волоські горіхи, заморожені плоди та 
ягоди, яблука та груші, які сукупно займають у структурі вартості продукції цієї 
групи понад 95%. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вітчизняний експорт 
плодів та ягід збільшився й у кількісному виразі, поінформував Богдан 
Духницький. Майже на 75% зросли обсяги зарубіжних поставок волоських 
горіхів – з 19 тис. т до 33 тис. т, а також яблук і груш – з 24 тис. т до 42 тис. т. 
Майже на третину виросли обсяги експорту заморожених фруктів – з 14 тис. т до 
18 тис. т. 

Головні ринки збуту для українських виробників – Туреччина 
(18 млн дол. США), Франція (11 млн дол. США), Польща (10 млн дол. США), 
Білорусь (9 млн дол. США), Ірак (7 млн дол. США), Італія (5 млн дол. США), 
Греція (5 млн дол. США) та Німеччина (4 млн дол. США). 

Загалом, більше 50% вартості наших плодів і ягід отримується в результаті 
експорту до країн Євросоюзу. 

За півроку в Єдиному державному реєстрі тварин було зареєстровано 452 тис. 
голів ВРХ, в т.ч. 390 тис. голів свиней.  

Загалом на початок липня поточного року за даними Реєстру тварин кількість 
наявного поголів’я в Україні складає 3 млн 275 тис. голів ВРХ та 450,3 тис. голів 
ДРХ. Про це повідомив директор державного підприємства «Агентство з 
ідентифікації і реєстрації тварин» Ігор Клименок. 

За його словами, з моменту впровадження в дію Єдиного державного реєстру 
ветеринарних документів на території України через програмний продукт видано 
понад 257 тис. ветеринарних документів. 

Джерело: www.consumer.gov.ua 

В Україні зросла кількість 

зареєстрованих свиней 



15 

2019 / № 13 (108) 



16 

2019 / № 13 (108) 

Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний 
експорт агропродовольчої продукції до ЄС по 9 групам товарів, а саме: меду, 
цукру, крупам і борошну, обробленому крохмалю, обробленим томатам, 
виноградному і яблучному сокам, пшениці, кукурудзі і вершковому маслу. 

Помітне пришвидшення темпів закриття квот та пожвавлення торгівлі з ЄС, 
адже на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот на безмитний експорт 
з України до ЄС (по крупам і борошну та обробленому крохмалю не були закриті 
квоти у першій половині 2018 року). 

За результатами  січня-травня поточного року, ЄС імпортував з України 
агропродовольчої продукції на загальну суму в 3,1 млрд євро, що на 37% або                               
0,85 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Потенційно до кінця року ще закриють квоти по ячменю (наразі використано 
79%), м’ясу птиці (використання основної квоти – 75%), солоду і пшеничній 
клейковині (58%) та крохмалю (53%). 

Українські аграрії використали дев’ять квот 

 на безмитний експорт в ЄС 

Джерело: www.ucab.ua 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка 
аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється 
компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи подавати заявки на одержання гранту спрямованого на 
покращення умов праці сільських жінок, зменшення їх ручної праці при 
утриманні молочних корів, підвищення якості молока та збільшення доходів 
сільських сімей. Дедлайн - 28 серпя 2019 року. 

Конкретні цілі діяльності: запровадити сучасні технології утримання та 
доїння молочних корів, які забезпечують зменшення ручної праці жінок та 
підвищення економічної ефективності молочних ферм; підвищити 
конкурентоспроможність кооперативу на ринку молочної сировини; збільшити 
дохід членів кооперативу, насамперед жінок завдяки підвищенню якості молока. 

 Проект «Агросільрозвиток» планує надати один грант на суму приблизно 
300 000 грн. для придбання доїльних апаратів та/або іншого обладнання, яким 
зможуть користуватись члени кооперативу, насамперед жінки, для полегшення 
ручної праці з доїння корів.  Очікується, що термін дії грантової угоди, укладеної 
за результатами цього конкурсу,                      не перевищуватиме 3 місяці. 
Приблизна дата присудження гранту – 1 жовтня 2019 року. 

Детальна інформація: www.gurt.org.ua 
Джерело: www.gurt.org.ua 

В Україні реалізуватимуть проект 

підтримки розвитку кооперативів 
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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 

 37523 

  

 

4620388400:01:007:0001 

  

 

 9.9898 

  

 

 Львівська область, Бродівський 

район, Шнирівська сільська рада  

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

27.08.2019  

 09:00  
 

 37762 4625580300:03:000:0005  15.0540  Львівська область, Турківський 

район, Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

28.08.2019 

 09:00  

 37736 

  

 

 4621281700:04:000:0190 

  

 

 3.2000 

  

 

 Львівська область, Дрогобицький 

район, Волянська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

28.08.2019 

 09:00  

 

 37756  4621281700:04:000:0191 

  

 

 0.9600 Львівська область, Дрогобицький 

район, Волянська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

28.08.2019 

 09:00  

37972 4622710200:07:000:0086 20.5000 Львівська область, Жовківський 

район, Дублянська міська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.09.2019 

 09:00  

 

37970  4622785200:13:000:0052 6.0000 Львівська область, Жовківський 

район, Липницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.09.2019  

09:00 

37968  4622786400:21:000:0062 4.5000 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.09.2019  

09:00 

 

37967  4622786400:21:000:0063 6.0000 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.09.2019  

09:00 

 

37966 4622786400:21:000:0064 
11.0000 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.09.2019  

09:00 

 

 37550 

  
4620388400:08:005:0016 

  

 

 15.6680  Львівська область, Бродівський 

район, Шнирівська сільська рада  

(за межами населених пунктів)   

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 27.08.2019  

         09:00   

 37549 

  

 

4620388600:06:002:0005  8.1140  Львівська область, Бродівський 

район, Язлівчицька сільська рада  

(за межами населених пунктів)  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27.08.2019  

09:00  

 37529  4620384400:04:015:0025  4.2235  Львівська область, Бродівський 

район, Пеняківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

27.08.2019  

 09:00  

 37525  4620388400:01:025:0002 

  

 

 19.6890  Львівська область, Бродівський 

район, Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

27.08.2019  

 09:00  
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

37999  4622184800:04:000:0507 30.9580 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

03.09.2019  

09:00 

37993 4622184600:06:000:0345 10.0840  Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Незнанівська сільська рада 

 (за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

03.09.2019  

09:00 

 
37982 4622784700:09:000:0188 0.7110 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада  

(за межами населених  пунктів) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

03.09.2019  

09:00 

 
37981 4622784700:09:000:0186 1.6330 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада  

(за межами населених  пунктів) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

03.09.2019  

09:00 

37427  4625888800:03:000:0402 23.9000  Львівська область, Яворівський район, 

Чернилявська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

04.09.2019  

09:00 
 

37389 4625888800:03:000:0401  20.6000 Львівська область, Яворівський район, 

Чернилявська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

04.09.2019  

09:00 
 

37876 4621283300:01:005:0250 0.1500 Львівська область, Дрогобицький 

район, с.Доброгостів 

03.15 11.09.2019 

 11:00 

37872 4621283300:01:005:0600 0.4000 Львівська область, Дрогобицький 

район, с.Доброгостів 

03.15 11.09.2019 

 11:00 

37979 4622784700:09:000:0189 7.6200  Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада  

(за межами населених  пунктів 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

03.09.2019  

09:00 
 

37434 4625888800:03:000:0404 25.7000 Львівська область, Яворівський район, 

Чернилявська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

04.09.2019  

09:00 

37431 4625888800:03:000:0400 36.9000 Львівська область, Яворівський район, 

Чернилявська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

04.09.2019  

09:00 
 

37430 4625888800:03:000:0403 13.3000  Львівська область, Яворівський район, 

Чернилявська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

04.09.2019  

09:00 
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Закон про національні органічні 

стандарти і органіку – як зміняться 

правила роботи для виробників 

02 серпня 2019 року набуває чинності Закон України «Про основні принципи 
та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». 
Це означає, що формально з початку серпня поточного року запрацюють нові 
правила функціонування ринку органічної продукції. Стосуються вони 
виробництва тільки сільськогосподарської продукції.  

Закон визначає: 
«Органічна продукція – сільськогосподарська продукція, у тому числі харчові 

продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва». 
«Органічне виробництво – сертифікована діяльність, пов’язана з 

виробництвом сільськогосподарської продукції (у тому числі всі стадії 
технологічного процесу, а саме первинне виробництво (включаючи збирання), 
підготовка, обробка, змішування та пов’язані з цим процедури, наповнення, 
пакування, переробка, відновлення та інші зміни стану продукції), що провадиться 
із дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції». 

Очевидно, споживачі такі визначення сприймають складно. Якщо просто, то 
органічним вважається продукт, який не містить ГМО, агрохімікатів, пестицидів, 
антибіотиків, гормональних препаратів, стимуляторів росту, штучних 
ароматизаторів і барвників та інших синтетичних і хімічних складових. Навпаки, 
органічний продукт містить виключно природні речовини. 

Виробництво такої продукції поєднує в собі найкращі практики з огляду на 
збереження довкілля, рівень біологічного різноманіття, відновлення родючості 
ґрунтів, збереження природних ресурсів, добробуту тварин, розвитку сільських 
територій та сприяння гармонії між людиною і природою. 

Відрізнити органічну продукцію від наявної на полицях магазинів допомагає 
спеціальне маркування. 

«Маркування – інформація про органічну продукцію, у тому числі державний 
логотип для органічної продукції, нанесена на етикетку, упаковку, тару, контейнер, 
контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку, листок-вкладиш або на інші елементи 
упаковки, що супроводжує таку продукцію або посилаться на неї відповідно до 
вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції». 

Тобто на етикетці органічної продукції має обов’язково бути розміщений 
спеціальний логотип (затверджений Наказом Мінагрополітики від 22.02.2019 р. 
№67 «Про затвердження державного логотипа для органічної продукції»). Логотип 
складається з графічного зображення двох кругів, які перетинаються, утворюючи 
фігуру у вигляді листка рослини, а також з надпису «Органічний продукт».  
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Нанесення зображення Державного логотипа свідчить про те, що виробник 
органічної продукції пройшов спеціальну сертифікацію і має відповідні 
документи. 

Відповідно до Закону органічне виробництво та обіг органічної продукції в 
Україні підлягає сертифікації – тобто проходженню спеціальної процедури на 
відповідність органічного виробництва та обігу органічної продукції вимогам 
законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції. Не потребує сертифікації логістика, зберігання і продаж органічної 
продукції закладами громадського харчування та суб’єктами роздрібної торгівлі. 

В Україні таку сертифікацію здійснюватиме спеціальний орган, який 
вноситиметься до Державного реєстру органів сертифікації. 

Органи сертифікації повинні бути акредитовані в Національному агентстві з 
акредитації. Для органів сертифікації передбачений перехідний період: ті 
комапнії, які на час набуття чинності закону уже діяли як органи сертифіації, з 
02.08.2019 р. впродовж піврічного періоду будуть внесені до відповідного 
Реєстру на підставі їх заяви. Після піврічного строку обов’язковою вимогою 
перебування в Реєстрі є документальне підтвердження проходження акредитації 
в Національному агентстві з акредитації. Очікується, що після закінчення 
перехідного періоду в Україні функціонуватиме 15-20 органів сертифікації і 600 
виробників органічної продукції. 

Сертифікація виробників органіки проводиться щорічною з обов’язковою 
перевіркою виробництва. Виробник має право обрати будь-який орган 
сертифікації та укласти з ним договір на проведення сертифікації. Якщо 
виробництво чи обіг органічної продукції відповідає законодавству – виробнику 
видається спеціальний сертифікат. Його дія – 15 місяців. 

У сертифікаті вказуються: 
- найменування юридичної особи або, у випадку ФОП — ПІБ підприємця; 
- код із державного реєстру для юридичної особи або номер платника 

податку для ФОП; 
-  галузь органічного виробництва та/або обігу органічної продукції; 
-  статус продукції (органічна або перехідного періоду) та її асортимент; 
-  дата видачі та закінчення терміну дії сертифікату; 
-  інформація про орган, який видав сертифікат. 
Якщо органічна продукція буде експортуватися, то потрібно додатково 

укласти договір з органом іноземної сертифікації. 
Сертифікаційне рішення виноситься після інспекції, якщо були наявні всі 

необхідні документи. При цьому дуже важливо, щоб оператор був добре 
підготовлений до інспекції. 

За ведення всіх реєстрів щодо органіки відповідає Мінагрополітики. 

Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції 

затверджує Кабінет Міністрів України. Проекти відповідних нормативно-

правових актів зараз у роботі. 
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Джерело: www.lfm.com.ua 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції несе виробник. У разі 
виявлення порушення законодавства у цій сфері Держпродспоживслужба видає 
йому відповідний припис про усунення цих порушень. Паралельно про це 
повідомляється орган сертифікації. 

Якщо ж порушення своєчасно не усунуті, то оператор ринку штрафується: 
для юридичних осіб розмір штрафних санкцій складає 8 мінімальних заробітних 
плат (*33 384 грн), для фізичних осіб - підприємців - 5 (*20 865 грн). 

За ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації про 
обсяги органічної продукції, що вводиться в обіг, Держпродспоживслужба теж 
оштрафує виробника: 5 мінімальних заробітних плат (*20 865 грн) – юридична 
особа; 3 мінімальні зарплати (*12 519 грн) – фізична особа - підприємець. 

Окремої уваги заслуговує порушення вимог до маркуванням органічної 
продукції. Так, за маркування продукції державним логотипом для органічної 
продукції або використання у маркуванні позначень та написів «органічний», 
«біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» або будь-яких 
однокореневих чи похідних слів від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо 
будь-якими мовами за відсутності сертифіката – штраф від 8 (для юридичних 
осіб) до 5 (для фізичних осіб – підприємців) мінімальних заробітних плат. 

За невиконання чи несвоєчасне виконання законних вимог 
Держпродспоживслужби про усунення виявлення Держпродспоживслужбою 
порушень органи сертифікації будуть оштрафовані в розмірі 8 мінімальних 
зарплат. За ненадання чи надання недостовірної інформації штраф становить 5 
мінімальних зарплат. Неправомірна видача сертифіката карається накладанням 
штрафу в розмірі 16 мінімальних зарплат (*66 768 грн), якщо впіймали на цьому 
повторно – розмір штрафу зростає аж до 24 мінімальних заробітних плат 
(*100 152 грн) 

Джерело: www.сonsumer.gov.ua 
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Комплексне протруювання для 

надійного захисту озимих зернових 

Hапередодні посіву озимих експерти «UKRAVIT» радять приділити 
особливу увагу обранню протруйників – це допоможе уникнути багатьох 
потенційних загроз і забезпечити посівам усі необхідні умови для повноцінного 
росту і розвитку. 

«Шкодочинність грибкових захворювань та ґрунтових і 
ранньопіслясходових шкідників на ранніх етапах росту озимих 
зернових надзвичайно висока: за недостатнього контролю вони можуть 
спричинити пошкодження чи навіть втрату значної частки майбутнього 
врожаю. Тож якщо не вжити превентивних заходів, посіви 
увійдуть в перезимівлю ослабленими, погано зимуватимуть і, 
відповідно, повноцінно їх генетичний потенціал не буде реалізований, – 
відзначає керівник агрономічного департаменту компанії Олександр Мигловець. 
– Тому для максимально ефекту ми рекомендуємо обов’язково протруювати 
посівний матеріал як фунгіцидними, так і інсектицидними препаратами – так ви 
забезпечите культурам комплексний захист від широкого спектра шкідливих 
організмів». 

Щоб забезпечити посівам умови для закладання гарної 
врожайності й гарантовано захистити їх від хвороб і 
шкідників, він рекомендує застосовувати бакову суміш 
протруйників Рестлер Тріо (прохлораз, 60 г/л + 
флудиоксоніл, 15 г/л + ципроконазол, 6,0 г/л) 
і Матадор (імідаклоприд, 200 г/л). Протруювання 
препаратом Рестлер Тріо підвищує енергію проростання 
насіння і фізіологічну стимуляцію й на тривалий період 
захищає кореневу систему та сходи від збудників численних 
грибкових захворювань. При цьому він є надзвичайно 
толерантним до культури і не пригнічує молоді рослини.                                       
А зважаючи, що завдяки поєднанню трьох діючих речовин із 
різних хімічних класів протруйник контролює вторинне 
інфікування рослин і не викликає у патогенів 
резистентності, він є економічно вигідним рішенням у 
вирощуванні озимих зернових. 

Інсектицидний протруйник Матадор ефективно контролює широкий спектр 
шкідників зернових колосових культур і забезпечує тривалий період захисної дії. 
За його використання контролюються шкідники, які є переносниками небезпечних 
вірусних хвороб (ВЖКЯ); при цьому він не впливає на посівні якості насіння, а 
також сумісний з фунгіцидними та рістстимулюючими препаратами.  

Джерело: www.agroreview.com 
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Актуальна інформація для 

аграріїв про способи та контроль 

за зберіганням насіння 

Якість зберігання насіння в значній мірі залежить від способу його 
зберігання. 

У виробництві застосовується кілька способів зберігання насіння. 
Насипом на підлозі. Такий спосіб застосовується при тимчасовому 

зберіганні з розміщенням насіння в буртах. Спосіб простий, не вимагає 
додаткового обладнання. Його недоліками є ненадійна ізоляція окремих партій, 
нераціональне використання насіннєсховищ і складність використання активного 
вентилювання. 

При зберіганні насіння в засіках цих недоліків уникають. 
Більш надійним і зручним для активного вентилювання є зберігання насіння 

в спеціальних металевих бункерах. 
У великих насіннєсховищах застосовують зберігання в силосах, які  по суті є 

бункерами великих розмірів (ємністю понад 300 т) обладнаними автоматичними 
системами контролю за станом насіння. 

Кожному способу зберігання відповідають певні типи насіннєсховищ: 
підлогові, бункерні, силосні і комбіновані.  

Вони можуть бути механізованими і немеханізованими. 
При зберіганні насіння в насіннєсховищах контролюють температуру і 

відносну вологість повітря за допомогою термометрів і гігрометрів (або 
гігрографів), наявність шкідливих комах і гризунів. Періодичність 
контролю: перші один – два місяці –  кожен день, пізніше – два рази на тиждень. 

У насінні температуру визначають за допомогою термоелектричних 
вимірників (термоелектричні “павуки”), або термоштанга (дерев’яні палиці 
завтовшки 3-4 см і довжиною на висоту насипу), які вставляють у насип у 
шаховому порядку з інтервалом 2 м. Виймаючи термоштангу, перевіряють 
температуру по всій довжині і визначають місця з підвищеною температурою. 
Періодичність визначення температури насіння залежить від їх стану (табл. 1). 

Вологість насіння визначають у кожній партії окремо, в кожному засіку в 
трьох шарах (на 30-40 см від поверхні, всередині насипу і біля підлоги) один раз 
на місяць при температурі насіння нижче 0ºС і два рази в місяць при температурі 
насіння вище 0ºС, а також після кожного транспортування або обробки. 
Вологість насіння визначають методом висушування (термостатно-ваговий 
метод), або за допомогою вологомірів. 
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Вологість насіння Перші 3 місяці 

після збирання 

В іншу пору року при температурі насіння, 

°С 

0 і нижче від 0до 10 вище 10 

Сухе (до 14%) 3 15 15 10 

Середньої сухості (14-16%) 2 10 10 5 

 Вологе 16-20%) 1 7 5 1 

 Сире (вище 20%) 1 5 3 1 

Таблиця 1 

Періодичність визначення температури насіння, діб 

Одночасно визначають і заселеність насіння шкідниками за стандартною 
методикою, а також колір насіння і їх запах органолептичним методом. 

Схожість насіння визначають за стандартною методикою в лабораторіях 
господарств або насіннєвих заводах щомісяця, а в акредитованих лабораторіях 
при засипці через кожні чотири місяці або більше (згідно з вимогами стандартів) 
для окремих видів рослин. Одночасно зі схожістю визначають ступінь зараження 
цвіллю, що дуже важливо для безпечного зберігання насіння. Догляд за 
зберіганням насіння передбачає проведення заходів поліпшення умов, а також 
попередження і ліквідації небажаних процесів у насінні. 

Провітрювання насіннєсховищ і насіння проводять при тривалому зберіганні. 
Доцільність цього заходу в значній мірі залежить від вологості насіння. Чим воно 
сухіше, тим менша потреба в провітрюванні. Якщо насіння має вологість, близьку 
до критичної або трохи вище, то в процесі дихання воно виділяє значну кількість 
вуглекислого газу, який заповнює міжнасіннєвий простір. Це може негативно 
вплинути на схожість насіння. 

Провітрювання може бути природним і активним. Природне провітрювання 
забезпечують, відкриваючи вікна і двері насіннєсховища при певних погодних 
умовах. При активному провітрюванні застосовують примусове вентилювання 
насіння за допомогою спеціальних пристроїв. 

При провітрюванні необхідно враховувати температуру і вологість насіння та 
повітря. Охолодження теплого насіння проводять для підвищення стійкості 
зберігання восени або влітку, коли їх температура підвищується вище 10ºС. Для 
цього активне вентилювання проводять охолодженим повітрям. 

Джерело: www.consumer.gov.ua 
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Львівська Аграрна палата ознайомлює 

власників земельних паїв та 

агровиробників області із актуальними 

питаннями земельного законодавства 

У травні цього року Львівська Аграрна палата розпочала тематичний проект 
із проведення циклу круглих столів у районах Львівської області. 

 Упродовж трьох місяців команда фахівців Львівської Аграрної палати, 
Головного територіального управління юстиції у Львівській області, 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, а 
також Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Західному 
регіоні України побували у територіальних громадах дев’яти районів. 

 В рамках тематичного проекту його учасникам презентовано спеціалізовану 
інформаційну брошуру для власників земельних паїв, яку розроблено 
дорадниками Аграрної палати при консультативній підтримці фахівців Головного 
територіального управління юстиції у Львівській області, надано роз’яснення 
чинного законодавства та фахові індивідуальні консультації. 

Отже, активна фаза тематичного проекту розпочалася 17 травня в 
Грабовецькій об’єднаній територіальній громаді Стрийського району                      
(с. Грабовець), де відбувся круглий стіл на тему: «Роль громадських ініціатив в 
поширенні позитивного досвіду інформаційно-правового забезпечення 
громадян».  

28 травня Львівська Аграрна палата провела в місті Жидачів регіональний 
круглий стіл присвячений актуальним питанням земельного законодавства для 
агровиробників Жидачівського та Миколаївського районів.  

4 червня в Солонківській об’єднаній територіальній громаді у                                    
с. Солонка  проведено круглий стіл для власників земельних паїв та 
агровиробників Пустомитівського району. 

Анна Кущак, заступник голови управи  

Львівської Аграрної палати 
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18 червня в селі Куровичі Золочівського району  відбувся круглий стіл для 
власників земельних паїв та агровиробників Золочівського та Перемишлянського 
районів. 

20 червня в селі Дмитровичі Мостиського району  відбувся круглий стіл для 
власників земельних паїв та агровиробників Мостиського та Городоцького районів. 

26 червня у селі Мокротин Жовківського району з в рамках проекту 
Львівської Аграрної палати проведено тематичний круглий стіл для власників 
земельних паїв Жовківського та  Кам’янка-Бузького районів. 

4 липня в Вузлівській об’єднаній територіальній громаді у                                            
с. Вузлове  проведено круглий стіл для власників земельних паїв та 
агровиробників Радехівського  району.  

11 липня у Новокалинівській об’єднаній територіальній громаді Самбірського 
району відбувся    круглий стіл для агровиробників, власників земельних паїв, 
голів сільських рад гірських районів Львівщини.  

Підготовка матеріалів, організація та проведення тематичних круглих столів 
забезпечувалася управою Львівської Аграрної палати. Голова Управи Ігор Вуйцик 
виступив спікером при проведенні цих тематичних заходів, налагодив співпрацю з 
Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області, 
Департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА, Управлінням 
Держгеокадастру у Львівській області та Представником Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини в Західному регіоні України. 

В результаті цієї співпраці у роботі тематичних круглих столів взяли  участь  
заступник начальника Головного територіального управління юстиції області 
Оксана Куманська – Нор, начальник відділу земельних відносин  Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Тетяна Борушок, Представник 
Уповноваженого Верховної Ради із прав людини у Західному регіоні Світлана 
Семчишин, а також провідні фахівці цих установ. 

В рамках проведених заходів учасники розглядали питання щодо вимог 
законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
орендних правовідносин, а також надавалися  практичні рекомендацій щодо 
захисту цих прав. 



27 

2019 / № 13 (108) 

Спеціалісти  Головного територіального управління юстиції у Львівській 
області розповідали  учасникам про способи захисту майнових прав,  про порядок 
виділення та державної реєстрації земельної частки (паю), та особливості роботи  
он-лайн сервісу Мін’юсту “sms-маяк   “Земля”.  Також  поінформували учасників  
про основні положення Закону України № 2498-VIII  від 10.07.2018 року.  Цей  
закон передбачає необхідність реєстрації майнових прав власниками земельних паїв 
до 2025 року,  що потрібно донести до всіх власників земельних паїв. В процесі 
проведення тематичних круглих столів учасникам  надавалися індивідуальні 
консультації із земельних та майнових правовідносин. 

 Начальник відділу земельних відносин  Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Тетяна Борушок та провідні спеціалісти Департаменті 
поінформували учасників круглого столу про діяльність Антирейдерського штабу в 
області, стан проведення  інвентаризації земельних ресурсів на Львівщині та про 
діючі програми державної та обласної підтримки агровиробників.  

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Західному 
регіоні Світлана Семчишин  під час зустрічей з селянами розповідала про актуальні 
напрями  діяльності інституту омбудсмена в Україні, акцентувала увагу на 
проблемах реалізації вимог земельного законодавства і практиках діяльності 
інституту омбудсмена при зверненнях з питань захисту прав власників землі.  

Також у тематичних заходах просвітницького проекту Львівської аграрної 
палати приймали участь представники райдержадміністрації органів місцевого 
самоуправління, сільські голови, які відзначали своєчасність та актуальність 
питань, що обговорювались на круглих столах. 

Так, 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.  

Сільський голова Вузлівської сільської ради Анатолій Близнюк, 
уповноважений Львівської аграрної палати по Радехівщині, організував 
наймасовішу та найактивнішу  цільову аудиторію для тематичного круглого столу.    

Участь у роботі  круглого столі у Новокалинівській об’єднаній територіальній 
громаді Самбірського району  взяли заступник голови Самбірської районної ради 
Андрій Бобак, заступник голови Самбірської райдержадміністрації  Петро Герман, 
начальник правління агропромислового розвитку Самбірської райдержадміністрації 
Микола Аннич, землевпорядники сільрад та інші.  

26 липня круглий стіл для аграріїв відбувся у Бродівському районі. 
В рамках проведення тематичних заходів Львівська Аграрна палата передбачає 

провести у вересні круглий стіл у Буському районі.  
Підсумкова конференція за результатами роботи освітнього проекту у 

сільських районах області відбудеться 12 листопада у Львові.    
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«Кількасот кілограмів на гектар нового 

добрива одночасно і удобрює,  

і розкислює грунт» – Ігор Дидів 

Доцент кафедри садівництва і овочівництва Львівського національного 
аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук розповів про нові 
дослідження і їх результати. 

  
- Зараз пора літніх канікул. Як їх проводять науковці аграрного вузу? 
- Це у наших студентів канікули. А ми, наукові працівники, проводимо 

різноманітні досліди. Так, зараз у себе на кафедрі садівництва і овочівництва 
Львівського національного аграрного університету ми досліджуємо дію 
комплексного добрива Нітроамофоска-М на різноманітних культурах: польових 
(ріпак, озима пшениця) і овочевих (картопля, цибуля, в т. ч. озима, морква, 
столовий буряк, часник). Після часнику посадимо пекінську капусту і будемо 
спостерігати дію добрив ще й на цій культурі. Досліди проводяться на різних 
типах грунтів у Львівській та Івано-Франківській областях. 

 

- Що це за добриво? 
- Це комплексне добриво. Воно унікальне тим, що, на відміну від звичайної 

нітроамофоски, містить не тільки NPK (в даному добриві співвідношення цих 
елементів 9:18:22), а й 20% кальцію, 1,2% сірки, а ще магній, залізо, марганець, 
цинк, бор, мідь. 

 

 - Які результати дали досліди? 
 - Дуже відчутні. Так, урожайність ріпаку зросла на 78%, озимої пшениці – 

на 55%. Прибавка врожаю моркви становила на темно-сірих опідзолених 
грунтах до 47%, а на дерново-підзолистих – 51%. Також хороші результати 
отримано на інших овочевих культурах. 

  
- Як це вдалося такі результати отримати, застосувавши всього-на-

всього нітроамофоску? 
 - В тому-то й річ, що ця нітроамофоска – незвичайна. Вона містить 20% 

вапна. Таким чином, під час внесення Нітроамофоски-М відбувається не тільки 
удобрення, а й розкислення грунту. 

 

 - Чому розкислення дає такий вражаючий ефект? 
- Згадаймо основи агрономічної науки. Для основних польових культур 

оптимальний показник рН грунту становить 6,5–7. За такого рівня рН з грунту 
засвоюються майже всі поживні речовини. 
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Хоча є культури, які переносять підвищену кислотність грунтів. Наприклад, 
картопля може рости і на грунтах з рН 4,9–5,3. Однак зараз навіть на Поліссі, на 
Західній Україні, де поширені кислі грунти, мало хто з великих господарств хоче 
вирощувати картоплю – всі рвуться вирощувати високоприбуткові ріпак і 
соняшник, навіть там, де останній зроду не вирощували. 

Відхилення рН на 0,5–1 од. в той чи інший бік несуттєво впливає на 
врожайність. А от уже за рН 5,3–5,5 ми втрачаємо чверть внесеного азоту, третину 
калію і майже половину фосфору. А за рН менше 4 і вище 9 складаються умови, що 
створюють токсичний вплив на кореневу систему і фактично вбивають рослину. 

 
- А чим викликаний інтерес науковців до подолання негативних наслідків 

кислотності грунтів? 
- Тому що зараз спостерігається повсюдне підвищення кислотності грунтів.                      

Я ще застав колгоспні часи – тоді здійснювалася цілеспрямована державна політика 
щодо хімічної меліорації грунтів. Господарства були зобов’язані раз на 3–4 роки 
вносити вапно в обсязі 3–5 т/га залежно від результатів на гідролітичну 
кислотність. 

Зараз же розкисленням грунтів майже ніхто не займається. Крім того, дуже 
мало вноситься органічних добрив – майже виключно мінеральні. А всі традиційні 
міндобрива мають кислу реакцію і, відповідно, оксилюють грунти. 

 
 - Наскільки поширеною є проблема підвищеної кислотності грунтів? 
 - Наприклад, на Західній Україні вона дуже поширена. Так, на Прикарпатті рН 

грунту становить переважно 4,5–5,6. Чимало кислих грунтів на Поліссі. Є вони і в 
Лісостепу, хоча не є типовими для цієї зони. Причому останніми роками 
кислотність грунтів зростає по всій території України. 

- Як можна вирішити цю проблему? 
- Є два шляхи. Перший – традиційний – 

вапнування, як за колгоспних часів. Внесення 3–5 
т/га вапна раз на кілька років зупинило б подальше 
оксилення грунтів. А за внесення достатніх норм не 
тільки вапна, а й органічних добрив можна 
підвищити рівень рН на 1, а то й на 2 од. Якщо 
бракує гною, то його можна замінити сидератами. 

Однак повернутися до вапнування кислих 
грунтів у колишніх обсягах можливо лише за умови 
запровадження відповідної державної програми.                     
З відповідним бюджетним фінансуванням і 
обов’язковим характером заходів. Адже, по-перше, 
зараз багато власників не зацікавлені працювати на 
перспективу – посіяти, зібрати, а там побачимо.  
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Розмову вів Ігор Вуйцик (Львівська Аграрна палата) 

Є, звичайно, власники, які планують обробляти наявні поля ще багато років, 
то такі зацікавлені у здоров’ї грунту. Але далеко не всі такі. 

По-друге, з вапнуванням зараз – як у старовинній приказці: «За морем 
теплушка – полушка, та переправа дорога». Вапнякове борошно саме по собі 
коштує недорого – 60–100 грн/т. Дорого привезти його в господарство і розкидати 
на поля. Адже вапнякового борошна потрібно по 3–5 т/га. 

 
 - А який другий шлях? 
- Другий – застосування лужних добрив. Саме до таких і відноситься 

Нітроамофоска-М. Норми його внесення на порядок нижчі. Зокрема, нашими 
дослідами, які показали значні прибавки врожайності, передбачалося внесення 
200–400 кг/га цього добрива під пшеницю та 400-600 кг/га під ріпак. На овочеві 
культури вносилося 600–800 кг/га. При цьому здійснюється одночасно і 
удобрення, і розкислення грунту. 

 
- До речі, який рН грунтів на ділянках, де проводилися досліди, що 

показали вагому прибавку врожайності? 
 - На Львівщині 5,9–6,3, на Прикарпатті 5,6–5,8. 
 
 - Чи зріс цей показник за час дослідів? 
- Ще пройшло недостатньо часу, щоб щось змінилося. В перший рік 

коефіцієнт використання добрив залежно від грунтово-кліматичних умов 
становить від 45 до 70%. Решта діє на 2-й і навіть на 3-й рік після внесення. Але я 
впевнений, що завдяки застосуванню лужних добрив, таких як Нітроамофоска-М, 
рН грунту вдасться стабілізувати. А якщо ще й поєднати його з вапнуванням, то 
рН, я впевнений, зросте. Тому найкращий, на мою думку, вибір для тих, хто 
господарює на кислих грунтах, – це удобрення не традиційними міндобривами, а 
лужними, зокрема, Нітроамофоска-М. 

 

Джерело: www.freshbusinessexpo.com 
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 Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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ПРОДУКТ мінімальна середня Максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова рання 4.50 5,20 6,00 

Картопля рання  12,00 14,50 17,00 

Капуста цвітна 27,00 28,50 30,00 

Баклажан синій 7,00 7,50 8,00 

Картопля 7,00 8,50 10,00 

Морква рання 7,00 7,50 8,00 

Буряк столовий ранній 7,00 7,50 8,00 

Перець Білозерка 12,00 12,00 12,00 

Кукурудза цукрова 3,50 5,20 7,00 

Салат 25,00 27,50 30,00 

Кабачок 5,00 6,00 7,00 

Огірок тепличний 8,00 8,50 9,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
біла 

12,00 12,50 13,00 

Огірок тепличний 9,00 9,50 10,00 

Квасоля червона 25,00 40,00 45,00 

Гриб печериця 25,00 30,00 35,00 

Помідор  сливка 10,00 11,00 12,00 

Салат 40,00 45,00 50,00 

Часник ранній 20,00 32,50 45,00 

Вишня 30,00 32,50 35,00 

Виноград білий 40,00 45,00 50,00 

Ожина 25,00 27.50 30,00 

Диня 9,00 9,50 10,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряче філе 99,00 99,20 99,50 

Білий амур жив. 90,00 104,50 119,00 

Короп жив. 80,00 90,00 100,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 30.07.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 30.08.2019 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. 
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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 
переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Гірчиця 12000 16000 

Горох 5600 5050 182 230 

Гречка 7000 

Жито 1 клас 3850 

Жито 2 клас 3803 180 160 

Жито 3 клас 3757 

Жито 4 клас 150 

Зелений горох 7000 

Коріандр 12000 

Кукурудза 5367 4425 4775 169 170 152  188 

Льон 10800 

Нут 8000 

Овес 5300 6000 

Просо 8000 8000 300 

Пшениця 2 кл 5250  4518 175 175 220 

Пшениця 3 кл 5191  4524  173 173 

Пшениця 4 кл 5122 4436  4700 171 

Пшениця 6 кл 4300 4138 169 

Ріпак з ГМО 10400 10500 10500 

Соєва олія 15000 640 

Соняшник 10250 10900 

Соя 8330 8400 9013 9200 330 

Соя без ГМО 8567 3957 420 

Тритікале 4000 

Чечевиця 8800 

Шрот соєвий 250 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Панельна дискусія «Що 

мають робити, та як 

працювати державні 

органи, аби майбутній 

ринок землі в Україні 

був вигідним для всіх?» 

08 cерпня 2019 р. 

м. Київ, 

Конференц-хол 

INVERIA, 
вул. Володимирська, 49А,  

www.ucab.ua 

Конференція   

«Digital Farming 

Цифровий агробізнес 

Точне землеробство» 

28 серпня 2019 р.  

м. Київ, 

NIVKI-HALLL, 

просп. Перемоги,84 

www.agrotimes.net 

Бізнес-форум 

«Інвестиційна 

привабливість МСП» 

 

30 серпня 2019 р.  

 

м. Львів, 

Готель «Bank Hotel», 
вул. Листопадового чину,8 

www.ppv.net.ua 

HoReCa Show Lviv 2019 

 

5-7 вересня 2019 р 

 

м.Львів, 

СК «Арена Львів», 

вул. Стрийська,199 

www.horecashow.lviv.ua 

  XI Всеукраїнський 

ярмарок органічних 

продуктів 

14 вересня 2019 р 
м. Київ, 

Контрактова площа 
www.organicweek.in.ua 

Третій щорічний 

фестиваль  

«ГорбоГори» 

14-15 вересня 2019 р. 

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, 

c. Хоросно  

www.loda.gov.ua 

XVМіжнародна 

конференція і виставка  

«Птахівництво 2019» 

16-19 вересня 2019 р. 

м. Трукавець, 

Курортний комплекс 
«Ріксос-Прикарпаття»,  

вул. Городище,8 

www.poultryukraine.com 
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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 

V Міжнародна 

конференція   

«Соціальна 

відповідальність 

бізнесу» 

26 вересня 2019 р. 

м. Львів, 
Готель «Bank Hotel», 

вул. Листопадового 

чину, 8 

 

www.lcci.com.ua 


