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Агровиробники та громадськість  

Львівщини обговорили актуальні питання  

законопроєкту про ринок земель  

сільcькогосподарського  призначення 

15 січня у Львівській облдержадміністрації відбулася міжрегіональна 
селекторна нарада із обговорення законопроекту при ринок земель 
сільгосппризначення під головуванням заступника Мінекономрозвитку Тараса 
Висоцького.   

Участь у нараді прийняли керівники Львівської Аграрної палати Павло 
Музика та Ігор Вуйцик, а також уповноважені із окремих районів області Дмитро 
Мороз, Іван Кільган. 

Актуальні питання в рамках міжрегіональної селекторної наради приділялися 
обговоренню питань площі земель сільгосппризначення рекомендованої до 
концентрації відповідно до законопроекту,  забезпечення заходів захисту і 
родючості грунтів, розпорядження сільгоспземлями, варіантів створення фонду 
розвитку сільських територій України. Відповідно до законопроєкту 
передбачається,  що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок 
приватної власності не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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На Львівщині реалізують проєкт 

щодо розвитку сільського 

підприємництва та інфраструктури 

У Львівській області реалізовуватимуть проєкт «Розвиток сільського 
підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластеру «ГорбоГори». 
Відповідний договір підписали 28 грудня 2019 року. 

Метою проєкту «ГорбоГори» є забезпечення соціально-економічного 
розвитку сільських територій, розбудова їхньої інфраструктури, розвитку 
підприємництва в сільській місцевості, зокрема, створення агротуристичного 
кластеру «ГорбоГори» на території Солонківської об’єднаної територіальної 
громади та Семенівської сільської ради Пустомитівського району Львівської 
області. 

«Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
є одним із учасників проекту, на який скеровуються кошти і який є замовником 
будівництва на тих земельних ділянках, які надаються сільськими радами. Після 
завершення будівництва об’єкти передаються у комунальну власність 
територіальної громади або комунальне підприємство – як комфортніше для 
кожної із сторін», – наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Василь 
Лозинський. 

Реалізація проекту дозволить підтримати та стимулювати розвиток 
альтернативних форм сільського підприємництва через створення умов, що 
потребують додаткового фінансування, недоступного окремим дрібним 
підприємцям. 

«Це справді історичний момент, тому що ми випробовували багато шляхів, 
і нарешті дійшли до мети. Це перша офіційна угода, яка спростить і чітко 
визначить наш шлях», – зазначив голова кластеру «ГорбоГори» Антон 
Мільчевич. 

Проєкт дасть можливість наростити місцевий валовий продукт, отримати 
додатковий дохід від обслуговування туристів та продажу їм місцевих 
продуктів, збільшити бюджетні надходження, залучити інвестиції. 

Також сприятиме розповсюдженню сучасних технологій збуту та 
просування продуктів і послуг, що виробляються під місцевим брендом 
(цифрового маркетингу), інноваційних методик стратегічного планування 
розвитку території та практик маркування та ознакування туристичних 
маршрутів. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадмінстрації 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадмінстрації 

Додаткові фінансові ресурси                      

за оренду землі для місцевих рад 

Львівщини 

За результатами земельних аукціонів, які були організовані в Львівській 
області Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та 
відбулися 2019 року було продано право оренди на 195 земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населених 
пунктів) загальною площею 2,7 тис га. 

Відтак, розмір річної плати за користування земельними ділянками, 
визначений за результатами торгів, перевищив стартову ціну продажу права 
оренди в декілька разів та становить 9,8 мільйона гривень (32,4% від 
нормативної грошової оцінки цих ділянок), який орендарі сплачуватимуть 
щорічно до бюджетів місцевих рад Львівщини. 

Представники Аграрних палат обговорили 

питання залучення інвестицій в розвиток  

сільських територій 

03 січня члени Асамблеї Аграрних палат України у Вінниці разом з 
представниками польсько-швейцарської інвестиційної компанії «Zwiazek Bogatych 
Gospodarstw Domowich» та представником Кредобанку в Україні провели робочу 
зустріч, на якій було обговорено питання інвестицій для малого та середнього 
українського фермера, та механізми їх отримання. 

Від Асамблеї Аграрних палат України у робочу групу увійшли голова та 
заступник голови Полтавської обласної аграрної палати Олексій Середа та Сергій 
Криворучко, а також голови Вінницької та Сумської обласних аграрних палат. 

Джерело: Асамблея Аграрних Палат України 



6 

2020 / № 1 (118) 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Джерело: www.agrotimes.net 
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Час проведення:  3–5 березня 2020 р. 

Місце проведення: Арена Львів, вул. Стрийська, 199, м. Львів. 

Організатор: ТОВ «Експольвів», (032) 244-18-88 (багатоканальний). 

XIII спеціалізована виставка 

«АгроТехніка-2020» запрошує 

Компанія «ЕКСПОЛЬВІВ» запрошує взяти участь у XIII спеціалізованій 
виставці «АгроТехніка-2020», що є єдиною виставкою такої тематики у 
західному регіоні України і відбуватиметься у Львові 3–5 березня 2020 р., у 
приміщенні «Арена Львів», вул. Стрийська,199. 
          Основна мета проведення весняної виставки – надання можливості 
місцевим сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку, 
запчастини та комплектуючі на початку посівної кампанії. Агровиставка у Львові 
допоможе керівникам сільгосппідприємств та фермерських господарств 
розібратись в різноманітті сільгосптехніки, наочно оцінити пропозиції, 
проаналізувати можливості, співвідношення якості і ціни. 

Тематичні розділи виставки: 
1. Сільгосптехніка, обладнання, комплектуючі, запчастини, сервіс 
2. Обладнання для тваринництва та переробки біомаси 
3. Засоби захисту рослин, добрива, насіння 
4. Сучасні технології та проекти у сільському господарстві. 
Учасники виставки – виробники та продавці  сільгосптехніки, обладнання, 

запчастин, засобів захисту, добрива та  насіння з різних  областей України. 
          Відвідувачі виставки – фермери, керівники сільгосппідприємств, 
агрофірм, агромагазинів, західного регіону України. 

Виставка «АгроТехніка» призначена для фахівців, виробників 
сільгосппродукції, представників фермерських господарств, 
сільгосппідприємств, агрофірм, торговельних організацій. Відвідувачі виставки 
отримають сучасну  інформацію про стан сільськогосподарського ринку, 
ознайомляться з новими продуктами та технологіями, а також налагодять 
контакти, порівняють та об’єктивно оцінять пропозиції  аграрного комплексу. 

В рамках виставки будуть проводитися супутні заходи (конференції, 
семінари, круглі столи, презентації) за участю Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА та учасників виставки. 

Увага! Формується програма роботи супутніх заходів під час роботи 
виставки.  Просимо зголошуватися з темами семінарів та презентацій! 

Детальна інформація про проект та архів заходів на 
сайті:www.agt.expolviv.ua 

Джерело: www.expolviv.ua 
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За півроку роботи Агрофінцентру 

малі фермери отримали кредити  

на загальну суму 90 млн грн 

В 2018 році дорадчі служби усієї країни отримали компенсацію за надані 
лише 24 господарствам послуги. Очевидно, що дорадчі послуги недостатньо 
популярні серед аграріїв. Тож громадську спілку «Агрофінцентр» створили у 
червні 2019 року, щоб формат дорадницької діяльності став привабливим для 
фермера. Який же це формат? 

Фахівці Агрофінцентру сконцентрувались на вирішенні злободенного 
питання для малого аграрія: як знайти кошти на розвиток господарства?                                 
В команду входять також спеціалісти від проєкту USAID «Агросільрозвиток» та 
розробники цифрових продуктів для аграріїв від компанії «AgriAnalytica».   

Щодня в Агрофінцентр можна звернутись за індивідуальною консультацією. 
Фахівці показують, як знайти потрібну програму держпідтримки, банківське, 
грантове та інвестиційне фінансування. Для цього консультанти використовують 
онлайн-платформу Кабінет Аграрія від «AgriAnalytica», на якій заявку та 
документи до обраної фінустанови чи кредитора можна подати онлайн! За час 
роботи команда Агрофінцентру провела близько 550 таких індивідуальних 
консультацій. 
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Джерело: ГС «Національний центр розвитку агрофінансування»  

Також команда консультантів регулярно проводить тренінги з використання 
цифрових програм компанії «AgriAnalytica» для ведення бухгалтерського обліку 
чи складання бізнес-плану. Частина тренінгу обов’язково відводиться на 
індивідуальну роботу з зацікавленими учасниками – так консультанти прямо-
таки на тренінгах допомогли скласти 102 бізнес-плани та навіть одного разу 
подали з учасником заявку до банку на суму 700 тис. грн! 

Всі консультації та тренінги безкоштовні для членів ГС «Агрофінцентр».                     
А чи став формат роботи такої громадської спілки ефективним, можна зрозуміти 
по результатах нашої роботи за півроку. 90 млн. грн. – це загальна сума кредитів, 
які отримали фермери, подавши заявки через Кабінет Аграрія з допомогою 
консультантів Агрофінцентру. 
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Окремі особливості законопроєкту 

про обіг сільськогосподарських  

земель  

13 січня в Києві відбулося публічне обговорення фінальної версії 
законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення №2178-10. 
Під час заходу представники Уряду, депутати Верховної Ради України пояснили 
запропоновані зміни до законопроекту. 

У фінальній версії законопроекту доступ іноземців до ринку землі можливий 
лише після референдуму, росіяни не зможуть купити українську землю навіть 
після нього.  

Встановлюється ліміт щодо концентрації землі в одні руки – не більше                          
10 тисяч гектарів. 

Крім того, не можна буде придбати землю у 50 кілометровій зоні біля 
кордону. З питань національної безпеки у всіх прикордонних областях будуть 
впровадженні обмеження на купівлю-продаж земельних ділянок. На глибину                             
50 км від кордону українським компаніям з іноземними інвестиціями заборонять 
купівлю землі, навіть якщо на земельному референдумі буде прийнято інше 
рішення.  

Розрахуватися за придбану землю можна буде лише безготівково. При цьому 
покупець має надати документи щодо законності походження коштів, за які 
купується земля. На відповідність вимогам законодавства перевірятимуть 
нотаріуси. Якщо походження коштів не буде підтверджено – операція з купівлі 
землі буде неможливою. 

Агровиробники, які ведуть селянське/фермерське господарство на землях, які 
були передані їм у постійне користування (до 100 га), будуть мати можливість 
придбати цю землю у розстрочку на 7 років за ціною НГО без аукціонів. Відтак 
фермер протягом цього часу платитиме за цю землю на рівні оренди, а інколи й 
менше, і максимум через 7 років це вже буде його власна земля. Банки не зможуть 
купувати землю, але зможуть брати її у заставу. Це стимулюватиме кредитування 
агросектору. У разі вилучення заставної землі у свою власність банк має протягом 
2 років продати її на електронних торгах з дня набуття права власності. В іншому 
випадку земля вилучається у банка за спеціальною процедурою. 

Для аграріїв будуть запропоновані програми державної підтримки. Зокрема, 
на програму зі здешевлення кредитів для купівлі земель с/г призначення виділено 
4 млрд грн, а на Фонд гарантування кредитів – 240 млн грн бюджетних коштів: 
«Нам важливо забезпечити прозорі правила земельного ринку і рівні можливості 
для всіх охочих купити землю, а особливо для тих, у кого обмежений ресурс – для 
фермерів. На сьогодні передбачено як мінімум 2 фінансові інструменти підтримки 
– страхування кредитів та компенсація відсоткової ставки», – зазначив Тимофій 
Милованов. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

В Україні зроблено кроки для запуску 

програми кредитів  для підтримки 

мікро- та малого бізнесу 

В Україні зроблено ще один крок для запуску програми кредитів під 5-7-9% 
для підтримки мікро- та малого бізнесу, на яку передбачено 2 млрд грн. Така 
можливість відкрита сьогодні – Парламент підтримав у цілому 261 голосом 
урядовий законопроект №2589 про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва. 

«Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою 
ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч 
легальних робочих місць лише у перший рік дії програми. Але головне – програма 
дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої 
долі за кордоном», – прокоментував ухвалений законопроект Прем’єр-міністр 
України Олексій Гончарук. 

Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку суб’єктам мікро- та 
малого підприємництва за двома напрямками: 

1) здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 
та 9% річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру 
та типу бізнесу: 
• 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих 
місця; 
• 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових 
робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%; 
• 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн; 

2) надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому 
бізнесу, якщо у них не вистачає застави. 

Порядок надання підтримки буде визначено найближчим часом відповідним 
рішенням Кабінету Міністрів України. 

Детальніше про програму за посиланням: www.smeprogram.guf.gov.ua 

Джерело: www.dairycongress.org/2020/ukr 
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Оподаткування нарахованої 

фізособі винагороди за договором 

цивільно-правового характеру 

ДПС у Запорізькій області інформує, що суми винагород та інших виплат, 
нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-
правового договору (контракту), включаються до складу загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника податку (пп. 164.2.2 Податкового 
кодексу України (ПКУ). 

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими 
договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб визначається як нарахована сума такої винагороди. (пп. 
164.6 ПКУ). 

Для доходів у вигляді суми винагород, нарахованих (виплачених) платнику 
податку за цивільно-правовими договорами, застосовується ставка податку на 
доходи фізичних осіб у розмірі 18% (п.167.1 ПКУ). 

Отже, база оподаткування податком на доходи фізичних осіб дорівнює 
нарахованим сумам таких винагород, до яких застосовується ставка 18%. 

Платниками єдиного внеску є роботодавці, які використовують найману 
працю фізичних осіб, зокрема, за цивільно-правовими договорами (п.1.ч.1.ст.4. 
Закону від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). 

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума винагороди 
фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими 
договорами (п.1.ч.1.ст.7 Закону №2464). 

Отже, роботодавці за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-
правовими договорами нараховують єдиний внесок на суму винагороди (доходу) 
за ставкою 22%. 

Якщо дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового 
характеру не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, єдиний внесок 
нараховується виходячи з розміру єдиного внеску 22% на фактично нараховану 
винагороду за договором цивільно-правового характеру. 

Водночас, якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до 
цивільно-правового договору за основним місцем роботи, то до бази нарахування 
єдиного внеску за звітний місяць включається як заробітна плата, так і сума 
винагороди. При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску буде меншою за 
розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток 
розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22%. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Джерело: www.land.gov.ua 

З 13 січня Держгеокадастр України надає доступ до даних про координати 
поворотних точок меж земельних ділянок інженерам-геодезистам та особам, які в 
установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

На початку року Держгеокадастр відкрив новий функціонал у межах стратегії 
«Кадастр 2.0. Прозорість, доступність, інновації». У такий спосіб, сертифікованим 
інженерам-землевпорядникам було надано доступ до даних про координати 
поворотних точок меж земельних ділянок. 

Щоб отримати можливість послуговуватися даною функцією, користувачам 
необхідно авторизуватися через е-сервіс Держгеокадастру за допомогою 
кваліфікованого електронного підпису. 

Держгеокадастр України 

розширив доступ до даних 

Джерело: www.topcrops.org.ua 
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Всім власникам Державних актів на право приватної власності на землю, в 
тому числі що видані до 2004 року та станом на 01.10.2019 р. не внесені до 
автоматизованої системи Державного земельного кадастру і не мають 
кадастрового номера, необхідно виконати комплекс робіт для внесення 
інформації про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, так як: 

Кадастровий номер є обов’язковим при укладанні угод про перехід права 
власності на земельні ділянки (спадщина, купівля-продаж та інше), застави 
земельних ділянок або прав на них (стаття 132, 133 Земельного кодексу України). 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки в межах населено пункту без 
кадастрового номера є вищою, ніж у земельних ділянок яким присвоєно 
кадастровий номер в три рази, що підвищує суму земельного податку (наказ 
Мінагрополітики 25.11.2016 р. №489 та стаття 201 Земельного кодексу України), 
а для земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 
отримати Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки є взагалі 
неможливим (наказ Мінагрополітики 23.05.2017 р. № 262) 

Для внесення відомостей про земельну ділянку до кадастру та присвоєння 
кадастрового номера, власнику необхідно зробити три кроки: 

Замовити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у розробника 
документації із землеустрою - будь-якої землевпорядної організації; 

Надати розроблену документацію до Центру надання адміністративних 
послуг для Державної реєстрації земельної ділянки; 

Безкоштовно отримати витяг з Державного земельного кадастру про 
присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку та внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру; 

Зареєструвати право на земельну ділянку у Державному реєстрі речових 
прав в Центрі надання адміністративних послуг 

Внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного 
кадастру є запорукою вільного розпорядження земельною ділянкою та сплати 
відповідного земельного податку, а також дуже доречне в переддень відкриття 
ринку земель. 

Для отримання більш детальної інформації про земельні 
ділянки рекомендуємо звернутатися до Органу місцевого самоврядування за 
місцем розташування земельної ділянки (до землевпорядника селищної ради) 

 

 

Актуальна інформація для 

власників земельних паїв 
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Зміни для агровиробників завдяки дії 

антирейдерського  закону 

Президент України у січні підписав закон, який повинен протидіяти 
рейдерству.  

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу та деяких інших 
законодавчих актів щодо протидії рейдерству” № 0858 був прийнятий 5 грудня 
2019 року у другому читанні Верховною Радою України. 

Відповідно до закону, державні кадастрові реєстратори будуть мати онлайн-
доступ до відомостей Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, а 
держреєстратори право онлайн-доступу до відомостей Держгеокадастру. 

Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, яка 
подається в електронній формі, повинна бути підтверджена електронним 
підписом сертифікованого інженера-землевпорядника. 

Держреєстратори будуть зобов’язані при реєстрації сформувати і зберегти 
виписку з Держгеокадастру. 

Також держреєстраторів прав зобов’яжуть перевіряти не тільки відомості в 
Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно, а й наявність відомостей в 
Держгеокадастрі. 

Під час реєстрації прав держреєстратор буде зобов’язаний перевірити, чи 
має право особа, яка звернулася із заявою про реєстрацію, на вчинення таких 
дій. А також перевірити наявність інформації про нерухоме майно в інших 
державних реєстрах. 

Якщо кадастровий номер ділянки відсутня в Держгеокадастрі, то 
держреєстратор прав зобов’язаний залишити без розгляду заяву про реєстрацію 
права на нерухоме майно. 

У Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно повинна буде вноситися 
інформація про ціну або вартості нерухомого майна, і прав на нього за 
відповідними договорами. 

У Держгеокадастр повинна бути внесена інформація про земельні ділянки, 
які були сформовані до 1 січня 2013 року з присвоєнням кадастрових номерів і 
зазначенням наявності чи відсутності координат поворотних точок меж. 

Одна зі змін в законі стосується плати за користування ділянкою державної 
або комунальної власності, визначеної в договорах емфітевзису (право 
користуватися землею) або суперфіцію (право користування будівлею на 
землі). А також плата за договорами, які укладені на земельних торгах. 

Такі розміри плати не можуть бути зменшені навіть за угодою сторін. Ані 
протягом терміну дії договору, ані в разі його поновлення. 



17 

2020 / № 1 (118) 

Це виключає популярну практику, коли на торгах виграє компанія, яка 
запропонувала найбільшу ціну, але потім ця компанія домовляється з 
орендодавцем про зменшення орендної плати. Часто – після грошової 
винагороди за угоду. 

Відповідно до закону, власник нерухомого майна має право встановити або 
скасувати вимогу нотаріального посвідчення договору, предметом якого є майно 
або його частина. 

Також власник земельної ділянки може встановити або скасувати 
нотаріальне посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту, 
договору про надання права користування земельною ділянкою для с/г потреб 
або для забудови, а також договору оренди цієї ділянки. 

Тобто, установка або скасування вимоги є односторонньою процедурою, яка 
повинна бути нотаріально засвідчена. Вимога підлягає державній реєстрації. 

Що це означає? Власник ділянки може внести зміни до Держреєстру 
майнових прав, але тільки за нотаріальними документами. Це виключає внесення 
змін до звичної письмової форми з підробленими підписами, які поширені в 
сьогоднішніх схемах рейдерів. 

Це не дуже зручно орендарю. Адже якщо він хоче зафіксувати свої права на 
оренду землі, то потрібно привести кожного пайовика до нотаріуса. І швидше за 
все, оплатити послугу нотаріуса за свій рахунок. 

І якщо в майбутньому орендар захоче щось змінити в договорі оренди або 
продовжити його, то знову-таки потрібна буде особиста присутність кожного 
пайовика і витрати орендаря на нотаріуса. 

Що стосується корпоративних прав, то учасник приватного підприємства 
або товариства може нотаріально завірити угоду, предметом якої є частка цього 
учасника у статутному капіталі. 

Інформація про встановлення або скасування вимог вноситься до Єдиного 
держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. 

Таким чином, зменшується можливість незаконно змінити власника 
підприємства або змінити розмір акцій в статутному капіталі. 

Також учасник може встановити вимогу нотаріального посвідчення 
справжності його підпису під час загальних зборів підприємства. І встановити, 
чи скасувати вимогу нотаріального посвідчення угоди по відчуженню, чи заставі 
частки в статутному капіталі товариства. 

Ці відомості також повинні бути внесені в єдиний державний реєстр 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(ЄДРПОУ). 

Окреме регулювання прописано для незатребуваних паїв. Наприклад, 
договір оренди на незатребуваний пай або землю колективної власності 
закінчився в зв’язку з набуттям права власності на неї. Але на цій ділянці вже 
росте урожай. 



18 

2020 / № 1 (118) 

Тоді орендар має право зібрати врожай. А новий власник має право 
отримати відшкодування збитків, які пов’язані з тимчасовим зайняттям земельної 
ділянки колишнім орендарем. 

Розмір компенсації дорівнює орендній платі з дня припинення договору 
оренди до дня, коли весь урожай буде зібраний. 

Право оренди на незатребувані паї та земельні ділянки колективної 
власності, які надані в оренду органами державної влади або місцевого 
самоврядування, здійснюється без державної реєстрації права власності. 

Продовження договору оренди на такий же термін і на таких же умовах 
відбувається автоматично, якщо в договорі є умова автоматичного оновлення і 
орендована ділянка не належить до земель державної або комунальної власності. 

Інформація про автоматичне продовження вноситься до Держреєстру 
майнових прав. 

Після закінчення терміну договору оренди, першочергове право на 
укладення нового договору оренди на цю ділянку має колишній орендар. 

Якщо він хоче скористатися першочерговим правом, то повинен попередити 
про це власника ділянки не менше ніж за місяць до закінчення терміну договору 
оренди. 

До попередження потрібно докласти проект договору. При складанні нового 
договору умови можуть бути змінені за згодою сторін. Якщо згоди не досягнуто, 
то першочергове право орендаря припиняється. 

Якщо власник або орендар ділянки не хочуть продовжувати договір, то 
повинні подати заяву до Держреєстру майнових прав не менше, ніж за місяць до 
закінчення терміну дії договору. 

Якщо ані власник, ані орендар не подали такої заяви, то договір 
продовжується на той самий строк і на тих же умовах. При цьому орендарям 
потрібно переконатися, що в попередньому договорі є умова автоматичного 
продовження. 

І ця умова має бути зареєстрована в Реєстрі майнових прав. Як і чітка дата 
укладення договору. Щоб уникнути суперечок, в договорі краще прописувати і 
конкретну дату закінчення договору оренди. 

Адже згідно з новим законом, дата закінчення дії договору оренди 
обчислюється з дати його укладення. А право оренди земельної ділянки виникає 
з державної реєстрації такого права. 

Якщо власник земель помирає до закінчення терміну договору, то орендар 
може подати заяву до Держреєстру майнових прав про поновлення договору 
оренди на той же термін і на тих самих умовах. Навіть якщо договір не містить 
умови про його продовження. 

Заяву потрібно подати протягом одного місяця з дня, коли орендарю стало 
відомо про смерть орендодавця. 

Договір буде продовжений до моменту держреєстрації права власності 
спадкоємця. Або до моменту визнання спадщини відумерлою та держреєстрації 
права територіальною громадою.  
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Після моменту держреєстрації орендар матиме першочергове право на 
укладення нового договору. 

Якщо держреєстратор допустив будь-яку помилку при внесенні даних про 
речові права або обтяження прав до Державного реєстру прав, то вона сама 
виправляє помилку. Але якщо тільки документи за результатами розгляду заяви 
не видавалися заявнику. 

Якщо помилку виявлено після того, як заявник отримав документи, то 
держреєстратор може виправити помилку тільки на основі заяви заявника. 

Якщо помилка впливає на права третіх осіб, то вона виправляється 
держреєстратором виключно на підставі судового рішення. 
Джерело: www.agronews.ua 

Пріоритети державної підтримки 

сільського господарства на 2020 рік 

2 січня в Києві відбулася відкрита зустріч з аграрними асоціаціями під 
головуванням заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Тараса Висоцького, де кожен отримав змогу висловити свої 
пропозиції щодо напрямів державної підтримки на 2020 рік. 

За результатами наради визначено основні пріоритети: 
- підтримка галузі тваринництва, садівництва; 
-  підтримка переробної галузі; 
- відшкодування вартості за придбання с/г техніки та обладнання; 
-       оновлення порядків розподілу коштів, переліків та ін.; 
- пропозиції щодо оновлення податкового кодексу; 

Джерело: www.me.gov.ua 

Джерело: www.grainexpo.com.ua 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

«Електронна трудова книжка» – 

сервіс  Пенсійного фонду України 

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс на вебпорталі 
електронних послуг, який дозволяє громадянам переглядати відомості про 
трудову діяльність. 

У «Електронній трудовій книжці» інформація відображаєтьсь про всі 
трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця. Також 
міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року.  

Для громадян – це зручний сервіс, який дозволяє дізнаватися детальну 
інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. 
У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на 
відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.  

Застраховані особи та роботодавці також зможуть надавати інформацію про 
трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій передбачених 
законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом. 
Наразі, Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок. 

Для того, щоб скористатись послугою, слід зареєструватись на вебпорталі 
Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Джерело: Національний Банк України 

Кабмін затвердив платформу «Є-контракт»  

Міністерство фінансів України інформує, що концепцію інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи «Прозорий Бюджет» розширено в частині 
запровадження нової платформи Є-Контракт. Платформа надає інтерфейси для 
створення, узгодження, підписання, оброблення, передачі, оприлюднення 
електронних договорів та звітування про їх виконання. Також Є-Контракт може 
використовуватися як незалежний сервіс створення та підписання договорів без 
прив’язки до тендерної процедури. 

Важливе завдання нового сервісу – створити умови та інструменти для 
реалізації функції укладання електронних договорів та інтеграції їх з обліковими й 
аналітичними системами державних органів та інших суб’єктів господарювання (в 
тому числі з використанням мобільних пристрої в рамках концепції «Держава в 
смартфоні»). 

Впровадження нової платформи дозволить і далі автоматизувати процеси 
взаємодії всередині державних органів та з бізнесом і звітувати по них задля 
оперативного та ефективного управління фінансами та ліквідністю. 

Перше представлення розробки планується у червні 2020. 

 В Україні діє нова форма 

платіжного доручення 

З 13 січня 2020 року в Україні діє нова форма платіжного доручення. 
У розрахункових документах на переказ коштів буде виключено реквізит 

«Код банку», оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN вже 
містить у собі цю інформацію. 

Це дозволить уникнути дублювання реквізитів відповідно до вимог 
постанови Правління НБУ від 28.12.2018 р. №162 щодо запровадження в Україні 
міжнародного номера банківського рахунку IBAN. 

Зазначені зміни затверджені постановою Правління НБУ від 06.11.2019 р. 
№127 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті», що набирає чинності з 13 січня 2020 року. 

Крім того, цей документ визначає, що організаційні питання здійснення 
розрахунків із використанням чекової книжки (чека) банки регулюють 
внутрішніми правилами самостійно. 



22 

2020 / № 1 (118) 

В Україні діє новий порядок 

перевірок Держпраці 

31 грудня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України 
від 04.12.2019 р. №1132, якою викладено у новій редакції вищезгаданий Порядок. 
Він визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю. 

 Підстави для здійснення інспекційних відвідувань 
1) Звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про 

працю; 
2) звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення 

трудових відносин; 
3) рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних 

відвідувань, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів 
масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, 
та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту; 

4) рішення суду; 
5) повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), 

правоохоронних органів про виявлені ознак порушення законодавства про працю 
щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин; 

6) інформація: 
Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з 

виплати заробітної плати; 
Державної податкової служби України та її територіальних органів про: 
– невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва 

(виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом 
економічної діяльності; 

– факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення 
повноважень; 

– факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у 
порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання; 

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про: 
– роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам 

працівників менше мінімальної; 
– роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про 

прийняття на роботу; 
– роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють 

на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків; 
– фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-

правовими договорами в одного роботодавця більше року; 
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– роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної 
плати у звітному місяці, що завершився; 

– роботодавців, в яких протягом року не проводилася індексація заробітної 
плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої 
індексації; 

– роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на 
умовах цивільно-правових договорів; 

– роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом 
місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників; 

7) інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є 
членами профспілки, виявлені у ході здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства про працю; 

8) доручення Прем’єр-міністра України; 
9) звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 
10) запит народного депутата України; 
11) невиконання вимог припису інспектора праці. 
Відповідно зростають штрафні санкції для роботодавців за порушення 

законодавства про працю. 
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового 

договору (контракту), оформлення працівника  на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на 
підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 
податків накладатиметься штрафна санкція у розмірі 141 690 гривень; 

- за порушення термінів виплати заробітної плати працівникам, інших 
виплат, передбачених законодавством про працю, більш, ніж  на один місяць, 
виплата їх не в повному обсязі – 14 169 гривень; 

- за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 47 230 
гривень; 

- за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, котрі 
залучаються до виконання обов’язків, передбачених про військову службу –                     
47 230 гривень;   

- за недопущення до проведення перевірки з питань додержання 
законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – 14 169 гривень; 

- за вчинення перешкод при проведенні перевірки з питань виявлення 
порушень у частині законодавства про працю –  472 300 гривень; 

- за порушення інших вимог трудового законодавства –  4 723 гривні. 
 

Джерело: www.agronews.ua 
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Джерело: www.epravda.com.ua 

У Верховну Раду України  подано законопроєкт  

щодо ринку землі в новій редакції 

Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з 
правками до другого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право 
власності на земельні ділянки – заборона втратить чинність за умови схвалення 
продажу землі іноземцям на референдумі. 

Зокрема, передбачаються зміни у Земельному кодексі щодо набуття права 
власності на землю сільгосппризначення та загальної площі земельних ділянок. 

Згідно із законопроєктом, набувати право власності на землю 
сільгосппризначення можуть: - громадяни України; - юрособи України, створені і 
зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни 
України та/або держава та/або територіальні громади; - територіальні громади;                        
- держава. 

Також передбачається, що право власності на земельні ділянки можуть 
набувати банки і кредитні установи в порядку звернення стягнення на них як 
предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками і 
кредитними установами на торгах протягом 2 років з дня набуття права власності. 

Водночас юрособи, засновниками або кінцевими бенефіціарами яких є особи, 
які не є громадянами України, можуть набувати право власності на землю 
сільгосппризначення з дня та за умови схвалення цього на референдумі. 

За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на 
референдумі, забороняється право власності на земельні ділянки: юрособам, 
учасниками або бенефіціарами яких є іноземці – на землі державної та 
комунальної власності, а також – на землі, виділені власникам паїв, і які 
розташовані ближче 50 км від держкордону України (крім держкордону, який 
проходить по морю); юрособам, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є 
громадяни РФ; особам, які належали або належать до терористичних організацій; 
юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземні держави; юрособам, де 
неможливо встановити кінцевого бенефіціара; юрособам, бенефіціари яких 
зареєстровані в офшорних зонах; фізичним та юрособам, стосовно яких 
застосовані санкції; юрособам, зареєстрованим у державах, включених до списку 
тих, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом.  

У власності юрособи (крім банків і кредитних установ) – не може 
перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у 
власності усіх її учасників, але не більше 10 тисяч гектарів. 

Крім цього, передбачено, що розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних 
ділянок, проводяться у безготівковій формі. 
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Що таке та для чого потрібна 

стратегічна екологічна оцінка 

Юрій Верескун,  Державний інспектор з 

охорони навколишнього природного 

середовища Львівської області 

З жовтня 2018 року набув чинності Закон України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», який призваний кардинально змінити підходи до оцінювання 
впливів на навколишнє природне середовище.  

По своїй суті стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура 
визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Стратегічна екологічна оцінка передбачає, що такі документи, як стратегії 
розвитку громад, генеральні, детальні плани, схеми планування територій та інша 
містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові 
програми, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають 
затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування 
повинні проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням можливих 
ризиків тих чи інших дій на довкілля. На підставі оцінювання готується 
відповідний звіт про стратегічну екологічну оцінку. 

Важливо, що закон передбачає безпосередню участь громадськості даному 
процесі і тепер громадськість у межах строку (в сукупності не менше ніж 45 днів) 
проводить громадські обговорення та має право подати замовнику в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту 
документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Проведення СЕО державних чи галузевих програм дає змогу передбачити 
екологічні наслідки для довкілля та здоров’я людей, що в свою чергу дає нам 
можливість запобігти неконтрольованому забруднення повітря, забруднення 
річок, озер, грунтів.  

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі таких принципів:  
 гласності; 
 наукової обґрунтованості;  
 участі громадськості; 
 об’єктивності;  
 запобігання екологічній шкоді;  
 довгострокового прогнозування;  
 достовірності та повноти інформації у проекті документа;  
 міжнародного екологічного співробітництва. 
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Основні етапи стратегічної екологічної оцінки: 
 визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 
 складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 
 проведення громадського обговорення та консультацій (транскордонних 
консультацій); 
 врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського 
обговорення та консультацій; 
 інформування про затвердження документа державного планування; 
 моніторинг наслідків виконання документа державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Не підлягають СЕО: проекти документів державного планування, єдиною 
метою яких є обслуговування потреб, пов’язаних з обороною або надзвичайними 
ситуаціями; фінансові або бюджетні документи державного планування 
документи, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду. 

За коментарями по СЕО ми звернулись до експерта з 
питань стратегічного планування розвитку громад 
Андріяна Фітьо.  

 
- Пане Андріяне, cкажіть будь ласка на що конкретно 

потрібно звернути увагу коли ми говоримо про 

стратегічну екологічну оцінку? 

 - А.Ф.: Перш за все на чому потрібно наголосити, це достатньо складний і поки не 
зовсім зрозумілий для представників громад, особливо громадськості процес.                          
І друге, це те, що вже набули чинності ряд положень законодавства, які 
безпосередньо стосуються стратегічної екологічної оцінки, і це в своїй діяльності 
обов’язково потрібно врахувати громадами. Більш того не має значення об’єднані 
ці громади вже чи ні. Тому про це по скажемо в певній послідовності. 
1.  Внесено зміни до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 
екологічної оцінки документів державного планування (ДДП), затверджених 
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 серпня 2018 
року № 296. 
Замовнику, а це може бути міська, селищна, сільська рада чи ОТГ слід подавати по 
одному примірнику проекту ДДП, звіту про СЕО та повідомлення про 
оприлюднення цих документів на паперових носіях і в електронному вигляді (Word 
або PDF) Міністерства енергетики і захисту довкілля та Міністерства охорони 
здоров’я, якщо ДДП загальнодержавного, регіонального або місцевого рівнів, та до 
відповідних місцевих органів, якщо ДДП місцевого чи регіонального рівня.  
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Тобто тепер окрім органів місцевого та регіонального рівня відповідні 
документи слід подавати до Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
а також до Міністерства охорони здоров’я. 

2. Втратив чинність пункт 3 частини другої статті 2 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку». 

Що це означає для громад? Всі ми знаємо що Україна стала на шлях у 
напрямку гармонізації законодавства з ЄС. Не стали виключенням положення про 
підготовку стратегій розвитку територіальних громад. Але окрім самих стратегій 
громадам потрібно готувати так звані плани соціально-економічного розвитку. 
Ось цих планів і стосуються зміни у законодавстві. Тепер для планів соціально-
економічного розвитку потрібно проводити стратегічну екологічну оцінку. 
Нагадаю, що і для самих стратегій розвитку потрібно проводити СЕО. 

Тепер якщо вже зайшла мова про стратегії розвитку громад, хочу зосередити 
увагу ще на такому аспекті, якісну стратегію розвитку громади від не якісної. 
Зазначу, що генеральні плани чи детальні плани мають бути узгоджені з 
стратегіями розвитку відповідної громади. Тепер стратегії стають фактично 
технічним завданням для архітекторів чи архітектурним організаціям.  

Отже якісна стратегія розвитку це така по якій архітектор може здійснювати 
просторове та генеральне планування. Якщо ознайомившись з стратегією він 
цього зробити не зможе, то таку стратегію можна класти навіть далі ніж на саму 
далеку полку. Навіть СЕО такій стратегії буде зробити дуже складно. 

 
Андріян Фітьо – ГО «Український центр стратегій та розвитку», експерт з 

стратегічного планування та економічного розвитку громад, член Громадської 
ради при Львівській облдержадміністрації. 

  
 
Так, як зазначена тема є такою, що викликає багато запитань, редакція 

видання надає контактну інформацію за якою можна дізнатись набагато 
більше. 

 

ГО «Український центр стратегій та розвитку» 

тел.: (032) 290 33 99, (067) 670 50 75 

e-mail:  ukrstrateg@gmail.com 

  

Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА 

тел./факс:  (032) 238-73-83 (приймальня) 

e-mail:  envir@loda.gov.ua 

  

Державна екологічна інспекція у Львівській області 

тел./факс:  (032) 238 73 70 (приймальня) 

e-mail:  lviv@dei.gov.ua 
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Джерело: www.agravery.com 

ФАО оголосила 2020 роком 

охорони здоров’я рослин 

Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) офіційно оголосила 
про проведення Організацією Об’єднаних Націй у 2020 році Міжнародного року 
охорони здоров’я рослин (МГОЗР). 

Iніціатива покликана привернути загальну увагу в світі до того, як охорона 
здоров’я рослин допоможе покласти край голоду, скоротити злидні, захистити 
навколишнє середовище і прискорити економічний розвиток. 

«Рослини складають до 80% споживаної нами їжі, і виробляють 98% кисню, 
яким ми дихаємо. І в той же час вони піддаються постійній і все більш серйозну 
загрозу з боку шкідників та хвороб. Щорічно до 40% всіх продовольчих культур 
у світі гинуть через шкідників і хвороб. В результаті загальний обсяг збитків 
в торгівлі сільськогосподарською продукцією становить понад 220 млрд дол.США 
на рік, мільйони людей стикаються з загрозою голоду, а сільське господарство  –  
основне джерело доходу малозабезпечених сільських громад  – терпить серйозної 
шкоди. Ось чому заходи і дії, спрямовані на сприяння здоров’ю рослин, так 
важливі для досягнення Цілей в галузі сталого розвитку», – пояснюють 
в організації. 

Відзначається, що зміна клімату і діяльність людини впливають 
на екосистеми, знижуючи біорізноманіття та створюючи сприятливі для шкідників 
умови. У той же час міжнародні подорожі і торгівля за останні десятиліття 
потроїлися в обсязі і дозволяють шкідників і хвороб швидко поширюватися 
по світу, завдаючи величезної шкоди місцевим рослинам і довкіллю. Захист 
рослин від шкідників і хвороб з економічної точки зору набагато ефективніше, ніж 
усунення наслідків повномасштабних надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі 
здоров'ям рослин. Нерідко шкідників і хвороби рослин після того, як вони 
влаштувалися, викорінити неможливо, а на боротьбу з ними йде багато часу і 
коштів. 

Міжнародний рік буде присвячений питанням профілактики та охорони, 
а також тому, що кожен з нас може зробити, щоб забезпечити захист рослин і 
сприяти їхньому здоров’ю. 

У числі основних завдань міжнародного року – підвищення обізнаності про 
важливість здоров’я рослин для виконання Порядку денного в галузі сталого 
розвитку на період до 2030 року; привернення уваги до впливу рослин 
на продовольчу безпеку і екосистемні функції, а також обмін передовим досвідом 
у галузі підтримання здоров’я рослин і при збереженні навколишнього 
середовища. 
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Як тепла зима вплине на озимі 

овочі та багаторічні насадження 

Незвичайно тепла для зими погода становить загрозу озимим овочам та 
багаторічним насадженням. Таку думку висловив директор діагностичного центру 
захисту рослин «Агроаналіз» Вадим Дудка. 

 «На даний момент дерева і чагарники перебувають у стадії глибокого спокою 
(тобто їх спокій обумовлений накопиченими в них особливими речовинами, що не 
дозволяють передчасно розпускатися брунькам). Але якщо це тепло буде триматися 
досить довго, то запас цих речовин рослинами буде витрачено і тоді ризик 
передчасного розпускання бруньок, а значить і їх пошкодження, буде вкрай 
високий. Тривалість періоду глибокого спокою у кожного виду рослин своя, але вже 
після новорічних свят деякі культури з цього фізіологічного стану можуть 
виходити», – пояснив експерт. 

Щодо овочевих культур, зокрема озимого часнику і цибулі, Вадим Дудка 
визнав, що «пощастило недисциплінованим фермерам», які посіяли в дуже пізні 
терміни і їхні посіви не переросли, а перебувають у найбільш сприятливій для 
зимівлі стадії. 

«Багато кмітливих фермерів пристосувалися до таких ось нетипово теплих 
початків зими і стали обробляти озиму цибулю і озимий часник ретардантами (як 
це робиться на ріпаку), що загалом дає дуже хороший ефект», – заявив експерт. 

Джерело: www.agro-business.com.ua 

Зміна умов вирощування озимих культур може 

призвести до збільшення пошкодження посівів 

У зв’язку з мінливими умовами вирощування зернових культур (поверхневий 
обробіток ґрунту без обертання пласта, порушення сівозмін і строків сівби) 
відзначається збільшення пошкодженості озимих культур злаковими мухами, 
попелицями, личинками жужелиці й іншими шкідниками. 

Про це розповіла м.н.с. Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН України Ганна Терещенко. 

За її словами, на якість і кількість урожаю озимих зернових суттєво 
впливають багато видів шкідників. 

В осінній період озимим хлібам можуть завдавати великої шкоди личинки 
хлібної жужелиці, гессенська, шведська, пшенична (чорна) мухи, багато видів 
злакових попелиць і цикад. Пряма шкода може виражатися у зменшенні кількості 
сходів, зрідженні посівів, ослабленні темпів зростання, зниженні продуктивної 
кущистості. 

«Крім того, за пошкодження рослин шкідниками посилюється і розвиток 
хвороб, Бо попелиці, цикади й трипси здатні переносити вірусні захворювання й 
можуть істотно знижувати врожай озимих», – додала науковець. 
Джерело: www.agrotimes.net 



30 

2020/ № 1 (118) 

Джерело: www.agrotimes.net 

Бджолярів закликають 

охолоджувати вулики 

Високі температури в грудні та січні означають, що деякі бджолині сім’ї 
починають розмножуватися передчасно. Пасічники можуть запобігти цьому, 
видаливши ізоляцію з вулика та охолоджуючи гнізда бджіл.  

Про це повідомляє інформаційний ресурс agrotimes.net 
«Охолодження бджолиних гнізд, здається, є єдиним способом зупинити 

передчасне розмноження бджіл. Це можна зробити, видаливши ізоляцію з вулика та 
вийнявши ящик з гігієнічного дна», – розповів голова провінційної асоціації 
пасічників в Ольштині (Польща) Юзеф Зиськ.  

Гігієнічне дно – це ящик, встановлений на дні вулика. Ящик для відходів є 
рухомим, тому його видалення знизить температуру у вулику. Деякі матки почали 
відкладати яйця. Бджоли, які вилупляться з цих яєць в той період, коли рослини ще 
не цвістимуть і можуть не дожити до весни. 

«Дитинчат треба годувати пилком, їм потрібно набути енергії»,– сказав експерт. 
Він додав, що передчасне висиджування молодих бджіл також загрожує 

бджолам, які мали займатися зимівлею бджолиної сім’ї. 

Aвстрійські винахідники 

полегшують життя бджолярам 

Датчики в вулику, додаток на смартфоні по документації для бджоляра або 
нагрівальні дроти для автоматичного контролю кліща варроа – все це стартапи 
австрійської компанії BeeAndme, що пропонують революційно нові рішення для 
роботи з бджолами. 

Власники компанії – брати Мартін і Марк Пореда запустили проект «гектари 
нектару». Вони шукають компанії, які спонсорують бджолярів. Все працює так: 
зацікавлені компанії надають бджолярам зі свого регіону набір для бджіл, 
включаючи бджолині сім’ї, аксесуари, спеціальну літературу і вулики, вартістю 
близько 950 євро. В обмін на фінансову підтримку компанія може наочно описати 
захист бджоли за допомогою новітніх розробок. На даний момент в проекті 
залучено 58 компаній.  

Цифрові технології використовують для передачі процесів в вулику на 
смартфон бджоляра і дають йому поради для тих чи інших дій. Наприклад, 
технологія дозволяє визначити температуру всередині і зовні вулика і ін.                            
За допомогою записаних даних бджоляр тепер може протидіяти і 
прибирати  гребінки для розмноження або штучно розділяти бджіл. 

Крім того, ваги вимірюють вагу вулика, що вказує на те, скільки їжі бджоли 
ще мають взимку або скільки меду у вулику влітку. Це означає, що пасічнику не 
потрібно досить часто відкривати вулик.  

Джерело: www.agroday.com.ua 
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44638 4624286900:04:000:0199 4.0183 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

44643 4624280600:19:000:0021 0.9440 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

 
44692 4624280600:19:000:0009 11.4941 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

44719  4624280600:19:000:0016 1.2738  Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

44725 4624280600:19:000:0015 3.0394 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

44729 4624280600:19:000:0022 11.8540 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

44734 4624280600:12:000:0521 21.0605 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

44739 4624280600:19:000:0014 0.5513 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

44790  4624280600:19:000:0013  5.0113 Львівська область, Самбірський 

район, на території Бісковицької 

сільської ради  

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

29.01.2020           

10:00 

44528 4621286400:01:002:0406  0.9060 Львівська область, Дрогобицький 

район, с. Ріпчиц 

Для іншого 

сільськогосподарського 

виробництва  

28.01.2020           

15:00 

44578 4621287800:08:000:0187 5.8000 Львівська область, Дрогобицький 

район, Ступницька сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

28.01.2020           

11:00 

44712 4620386300:02:011:0007 8.0000 Львівська область, Бродівський район, 

Заболотцівська сільська рада  

Для  ведення 

фермерського 

господарства 

03.02.2020           

11:00 
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44831  4620683200:18:001:0106 18.1684 Львівська область, Буський район, на 

території Кутівської сільської ради  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

06.02.2020           

11:00 

44838 4621884600:07:000:0206 8.6734  Львівська область, Золочівський 

район, Руда-Колтівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.02.2020           

11:00 

44843 4621884600:07:000:0207 13.1021 Львівська область, Золочівський 

район, Руда-Колтівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.02.2020           

11:00 

44848 4621280800:10:000:0886 17.6675 Львівська область, Дрогобицький 

район, Бистрицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.02.2020           

11:00 

 44863 

  

 

 4623385600:01:000:0242 

  

 

 15.1219 

  

 

 Львівська область, Перемишлянський 

район, на території Осталовицької 

сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

07.02.2020           

11:00 

 44890 

  

 

 4623385600:03:000:0082 

  

 

 17.0000 

  

 

 Львівська область, Перемишлянський 

район, на території Осталовицької 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

07.02.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

 44891 

  

 

 4623383200:01:000:0571 

  

 

 32.4854 

  

 

 Львівська область, Перемишлянський 

район, на території Дусанівської 

сільської ради (за межами населеного 

пункту)   

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

07.02.2020           

11:00 

 44893 

  

 

 4622486400:07:000:0022 

  

 

 27.0750 

  

 

 Львівська область, Мостиський 

район, Соколянська сільська рада  

(за межами населеного пункту)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

07.02.2020           

11:00 

 44907 

  

 

 4623982200:06:000:0421 

  

 

 13.8104 

  

 

 Львівська область, Радехівський район, 

Кустинська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.02.2020           

11:00 

 

 44909 

  

 

 4623981200:03:000:1966 

  

 

 5.4583 

  

 

 Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.02.2020           

11:00 

 44904 

  

 4623981400:03:000:0345 

  

 

 14.6929 

  

 

 Львівська область, Радехівський район, 

Завидченська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.02.2020           

11:00 

 

 44905 

  

 

 4623983800:08:000:1279 

  

 

 47.0651 

  

 

 Львівська область, Радехівський район,                     

Оглядівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.02.2020           

11:00 

 

 44926 

  

 

 4623982200:06:000:0420 

  

 

 28.3600 

  

 

 Львівська область, Радехівський район, 

Кустинська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.02.2020           

11:00 

 44933 

  

 

 4623987200:14:000:2460 

  

 

 11.2850 

  

 

 Львівська область, Радехівський 

район, Вузлівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.02.2020           

11:00 
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44939 

  

 

4623985700:04:000:0582 

  

 

5.2407 

  

 

Львівська область, Радехівський район, 

Станинська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.02.2020           

11:00 

 

 44903 

  

 

 4623980900:08:000:1623 

  

 

 4.3000 

  

 

Львівська область, Радехівський район, 

Бишівська сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

12.02.2020           

11:00 

 44935 

  

 

 4623987200:14:000:0459 

  

 

 34.2225 

  

 

 Львівська область, Радехівський район, 

Вузлівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.02.2020           

11:00 

44937 

  

 

4623981200:03:000:1964 

  

 

15.9030 

  

 

Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.02.2020           

11:00 

 

 44986 

  

 

4622786700:14:000:0099 

  

 

 4.4723 

  

 

 Львівська область, Жовківський 

район, Новокам'янська сільська рада 

  

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

13.02.2020           

11:00 

 45000 

  

 

4622786700:14:000:0127 

  

 

 3.7977 

  

 

Львівська область, Жовківський 

район, Новокам'янська сільська рада 

  

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

13.02.2020           

11:00 

45070 4621888000:05:000:0277 10.0000 Львівська область, Золочівський 

район, Червоненська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

17.02.2020           

11:00 

45074 4620388800:02:001:0082 27.2950 Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Ясенівської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 

45076 4620388400:01:007:0001 9.9898 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 

45081 4620388400:01:007:0002 7.9751 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 

45083 4620386600:07:004:0008 5.2697 Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 

45085  4620386600:07:004:0010 1.2937 Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 

45119 4620386600:07:004:0007 0.6021 Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 
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45133  4620388400:01:025:0002  19.6890 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 

 

45135 4620388400:08:005:0016 15.6680 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада (за межами 

населених пунктів) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

17.02.2020           

11:00 

45124 4620386600:07:005:0003 2.0166 Львівська область, Бродівський район, 

територія Станіславчицької сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.02.2020           

11:00 

45127  4620388600:06:002:0005 8.1140 Львівська область, Бродівський район, 

Язлівчицька сільська рада (за межами 

населених пунктів) 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.02.2020           

11:00 

 

45152  4620986200:20:000:0003  14.0000 Львівська область, Городоцький 

район, Повітненська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.02.2020           

11:00 

45161 4623381800:04:000:0191 9.7768 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

рада 

Для ведення 

фермерького 

господарства 

18.02.2020           

11:00 

45164 4623381800:04:000:0210  1.6178 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

18.02.2020           

11:00 

45168 4624582700:02:000:0058 3.9289 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.02.2020           

11:00 

45170 4624582700:02:000:0057 5.8171 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.02.2020           

11:00 

45174 4625885700:02:000:0190 6.5290 Львівська область, Яворівський район, 

Мужиловицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.02.2020           

11:00 

45271  4621281700:04:000:0190 3.2000 Львівська область, Дрогобицький 

район, Волянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

19.02.2020           

11:00 

45238 4620684400:20:000:0018  4.8338 Львівська область, Буський район, 

Ожидівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

19.02.2020           

11:00 

45240 4620685800:06:000:0010 2.8917 Львівська область, Буський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

19.02.2020           

11:00 

45244 4620685800:06:000:0012 8.4430 Львівська область, Буський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

19.02.2020           

11:00 
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Джерело: Держгеокадастр України 

Інформація про нормативну грошову оцінку 

cільськогосподарських земель  в Україні на січень 2020 року 

(грн/га) 

Станом на 1 січня 2020 року найнижчі показники нормативної грошової 
оцінки сільськогосподарських угідь були в Житомирській, Львівській, Волинській, 
Рівненській областях. 
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24 січня на Львівщині відбудеться  аукціон 

з продажу права оренди земельних ділянок 

разом із водними об’єктами 

З метою ефективного та раціонального використання водних об’єктів, 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів Департамент екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у 
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними 
об’єктами. 

Торги відбудуться 24 січня 2020 року об 11:00 год за адресою: м. Львів, вул. 
Стрийська, 98. 

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

- Ставок площею 0,6460 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 0,7387 га; 

- Ставок площею 0,2813 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 0,3644 га; 

- Ставок площею 0,5643 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 0,7863 га; 

- Ставок площею 1,5189 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 1,7663 га; 

- Ставок площею 1,3216 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 1,5518 га; 

- Ставок площею 1,3000 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 1,5068 га; 

- Ставок площею 7,9780 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 9,0789 га; 

- Ставок площею 2,1999 га, який розташований на території Кавської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 2,5887 га;ї 

- Ставки площею 2,2245 га та 1,7023 га, які розташовані на території 
Увинської сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на 
земельній ділянці площею 5,1603 га; 
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- Ставок площею 0,4348 га, який розташований на території Лютовиської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на 
земельній ділянці площею 0,7836 га; 

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

- Ставок площею 0,8193 га, який розташований на території Вільшаницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній 
ділянці площею 1,0357 га; 

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

- Ставок площею 1,0297 га, який розташований на території Новосілко-
Опарської сільської ради (за межами населеного пункту) Миколаївського району, 
на земельній ділянці площею 1,2736 га; 

- Ставок площею 4,7946 га, який розташований на території Черницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 5,5066 га; 

- Ставки площею 0,7635 га та 0,9210 га які розташовані на території 
Стенятинської сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського 
району, на земельній ділянці площею 2,8916 га; 

- Ставок площею 1,3898 га, який розташований на території Куткірської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 
ділянці площею 1,6276 га; 

- Ставок площею 2,2990 га, який розташований на території Куткірської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 
ділянці площею 2,7742 га; 

- Ставки площею 6,1176 га та 3,6573 га які розташовані на території 
Болотнянської сільської ради (за межами населеного пункту) Перемишлянського 
району, на земельній ділянці площею 10,3786 га; 
- Ставки площею 2,9104 га та 0,2909 га які розташовані на території 
Долинянської сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, 
на земельній ділянці площею 3,6165 га. 

Останній день прийому заяв - 20.01.2020р. до 16 год.30 хв 

Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 
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Агровиробники запрошуються  

на World Ag Expo 2020 у США  

«World Ag Expo 2020» (США, Каліфорнія, Лос Анжелес - Тюлар,                                           
11-14 лютого 2020 р.). – Всесвітня виставка для сільського, лісового господарства 
та агробізнесу.  

Більше 1500 американських та зарубіжних фірм представлять свою 
продукцію та послуги в  таких секторах:  

- рослинництво;  
- вирощування, зберігання та переробки зернових;  
- агрохімія; лісове господарство;  
- садівництво;  
- тваринництво;  
-  виробництво кормів;  
- ветеринарія;  
- освіта та маркетинг;  
- виноградарство та виноробство;  
- сільськогосподарська техніка і технології та ін. 
Професіонали з 92 країн світу відвідають «World Ag Expo 2020». 
Програма роботи української делегації в США передбачає: 
- акредитацію учасників на Всесвітній виставці для сільського господарства 

та агробізнесу «World Ag Expo 2020”; 
- діловий прийом в Оргкомітеті «World Ag Expo 2020» – «International Аgri-

Center»:  
- представлення продукції українських підприємств на міжнародному ринку, 

створення СП та дистриб'юторських центрів, розгляд інвестиційних проектів; 
- зустрічі з керівництвом американських і зарубіжних фірм на Всесвітній 

виставці для сільського господарства та агробізнесу «World Ag Expo 2020” 
Вартість участі – 380 дол.США + авіаквиток 
Сума гривневої частки уточняється під час реєстрації. 
Учасники делегації забезпечуються: 
- візовою підтримкою; - розміщенням в готелі м.Тюлару та Лос Анжелесу 

(11.02 -16.02.2020 р.); - вхідними квитками на Всесвітню виставку «World Ag 
Expo 2020»; - авіаквитками «Київ- Лос Анжелес - Київ» (11.02.-17.02.2020 р.); - 
транспортним обслуговуванням; - організаційною підтримкою, - культурною 
програмою в США. 

Реєстрація учасників – до 21 січня 2020 р. Виліт української делегації з м. 
Києва планується на 11 лютого, повернення – на 16 лютого 2020 р.  

Для отримання додаткової інформації прохання звертатись в Оргкомітет: тел., 
факс: (044)289-59-03, 383-52-89; 0679746981  

Джерело: www.worldagexpo.com 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 12,00 42,40 65,00 

Капуста  білоголова 5,00 5,50 6,00 

Капуста броколі 30,00 41,50 55,00 

Кабачок 30,00 43,60 60,00 

Картопля стандарт 7,00 8,50 10,00 

Морква стандарт 4,50 5,20 6,00 

Буряк столовий  4,50 5,00 5,50 

Капуста савойська  14,00 17,00 20,00 

Огірок тепличний 30,00 41,50 53,00 

Гарбуз 8,00 10,00 12,00 

Помідор тепличний 30,00 30,00 30,00 

Салат Айзберг 
20,00 

 
35,00 50,00 

Цибуля зелена 60,00 60,00 60,00 

Селера корінь  18,00 25,00 25,00 

Редька чорна 6,00 8,00 10,00 

Салат 35,00 45,00 55,00 

Помідор Чері 42,00 55,00 55,00 

Виноград білий 20,00 30,20 40,00 

Яблуко Айдаред 7,00 8,50 10,00 

Фундук ядро 250,00 325,00 400,00 

Яблуко Голден 10,00 12,50 15,00 

Яблуко Гала 6,50 8,20 10,00 

Ядлуко Декоста 9,00 10,50 12,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряче філе 90,00 91,00 92,00 

Індича гомілка 70,00 70,00 70,00 

Білий амур жив. 80,00 112,50 145,00 

Сом жив. 100,00 127,50 155,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 16.01.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 1 (118) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 16.01.2020 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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і 

  

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 10500 

Горох 6435 5300 188 

Кукурудза 4652  3885 4217 3682 168 152 

Льон 10100 

Нут 9000 

Овес 5250 

Олія соняшникова 15000 715 

Просо 8000 8000 6200 

Пшениця 2 клас 5723 5041 5200 206 196 

Пшениця 3 клас 5711 5002 5150 4000 205 195 

Пшениця 4 клас 5569 4872 5000 4450 201 

Пшениця 6 клас 4154 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО 
10500 395 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО 
10500 395 

Ріпак з ГМО 8200 

Соєва олія 700 

Соняшник 10525 9677 10167 8347 

Сорго біле 4200 3660 

Соя 8575 8314 9350 7098 358 330 

Соя без ГМО 8400 8933 350 

Тритікале 4050 

Чечевиця 8800 

Шрот соняшниковий 5600 193 200 

Ячмінь 4740 4151 4200 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення Детальніша інформація 

IV Конференція   

«Живлення рослин. 

Ефективні 

агротехнологічні 

рішення» 

29 січня 2020 р. 

м. Київ, 

Готель Ranada Encore 

Kyiv, Соличне шосе, 

103 

www.oilfat-forum.com 

Другий Міжнародний 

форум «S-Fruit 

Transformation 2020» 

 30-31 січня 2020 р. 

 

м. Київ, 

 POCHAYNA Event 

Hall, вул. С.Бандери,20Б 

www.s-fruit2020.com 

Силос-Саміт 2020  5-6 лютого 2020 р. 

м. Київ, 

Прем’єр Готель  

«Русь», вул. 

Госпітальна, 4 

www.silage.com.ua 

Business&Legal  

Agri Forum  

 12 лютого 2020 р. 

 

м. Київ, 

Готель Прем’єр палац, 

вул.Пушкинська,29 

www.pravo.ua/event/agri2020 

Нідерландсько-

український 

 AGRO IT Форум 

18 лютого  2020 р. м. Київ www.ucab.ua 

IV Міжнародний конгрес 

«Органічна Україна» 
12-13 березня  2019 р. 

м. Одеса, 

Готель GagarInn,  

вул. Гагаринське Плато, 

5 Б 

www.organicukraine.org.ua 

Всеукраїнський 

Аграрний Саміт 
25-26 березня 2020 р. м. Київ  www.uas.bizconstructor.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 

Міжнародний 

практичний форум  

«Poultry Farming. 

Бройлер / Несучка»  

8-9 квітня  2020 р. 

м.Львів, 

Львівський будинок 

вчених, вул. 

Листопадового Чину,6 

www.agrotimes.net 

Міжнародний 

практичний форум  

«Poultry Farming. 

Індиківництво» 

9 квітня  2020 р. 

м.Львів, 

Львівський будинок 

вчених, вул. 

Листопадового Чину,6 

www.agrotimes.net 


