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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Зустріч представників Аграрної 

палати на Перемишлянщині 

07 жовтня  за ініціативи уповноважених Львівської Аграрної Палати сіл 
Романів, Підярків  та м. Бібрка,  що на Перемишлянщині в приміщенні редакції 
газети «Нова доба» відбувся круглий стіл для власників земельних паїв, фермерів 
з деяких питань оподаткування та розвитку сприятливого підприємницького 
середовища та покращення інвестиційного клімату. 

З вітальним словом виступив голова Перемишлянської районної ради Роман 
Андрусишин.  

Голова управи Львівської Аграрної Палати Ігор Вуйцик підняв питання 
щодо ринку землі та як  краще до цього підготуватись, адже з 1 липня 2021 
року  громадяни, власники земельних паїв зможуть відчужувати, а також 
придбавати до 100 га. в одні руки. Переважне право на купівлю землі  матимуть 
ті громадяни, що на ній працюють. Він також зупинився на питаннях щодо вимог 
законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
орендних правовідносин, а також надавав практичні рекомендацій щодо захисту 
цих прав. Вуйцик поінформував учасників  про основні положення Закону 
України № 2498-VIII  від 10.07.2018 року.  Цей  закон передбачає необхідність 
реєстрації майнових прав власниками земельних паїв до 01 січня 2025 року,  що 
потрібно донести до всіх власників земельних паїв.   

В часі нашої зустрічі заступник голови управи Львівської Аграрної Палати 
Ганна Кущак надавала індивідуальні консультації із питань нарахування 
земельного податку, оподаткування земельних та майнових правовідносин. 

Представники 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. А також розповіли  учасникам  про створення  Комісії із 
забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру яка буде 
постійним колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для 
забезпечення проведення громадського моніторингу за діяльністю 
Держгеокадастру та його територіальних органів у кожній області. 

Всі учасники круглого столу відзначили важливість проведення  таких 
інформаційних зустрічей саме в селах, де є ініціатива, але іноді бракує фахових 
роз’яснень щодо юридичних аспектів для ефективного ведення підприємництва.  

В рамках проведення тематичних заходів Львівська Аграрна палата 
передбачає провести такі круглі столи ще у Городоцькому та Жидачівському 
районах.    
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16 жовтня на Львівщині  з нагоди Дня працівників харчової промисловості 
перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк та в.о. 
директора департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Людмила Гончаренко  привітали представників харчової 
промисловості області. 

«Упродовж 2016 – 2020 років у межах «Комплексної програми підтримки та 
розвитку агропромислового виробництва Львівської області» з обласного 
бюджету ми надаємо фінансову підтримку суб’єктам господарювання. 
Наприклад, цього року на Програму передбачено 18 млн грн. Відтак тішуся, що 
на Львівщині з’являються стартапи в АПК, зокрема в харчовій промисловості. У 
той же час, переконаний, агропромислова галузь потребує більшої уваги з боку 
держави. 

Окрім того, у нас в області працює Програма підвищення 
конкурентоспроможності Львівської області. Тому запрошую до участі і в цій 
Програмі. 

Опісля за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у виробництві 
харчових продуктів та з нагоди Дня працівників харчової промисловості Богдан 
Гагалюк відзначив нагородами Львівської обласної ради «Подяка обласної ради»: 

- Паламар Марію Антонівну – начальника зміни Вузлівського МПД 
ДП  «Укрспирт»; 

- Ляшка Петра Євгеновича – начальника відділу КВПіА ТОВ «Молочна 
компанія «Галичина»; 

- Слюза Володимира Михайловича – голову сільськогосподарського 
виробничого кооперативу  «Добротворець»; 

- Молочко Галину Ярославівну – головного технолога Філії ПАТ «Державна 
продовольчо-зернова корпорація України» «Львівський комбінат 
хлібопродуктів»; 

- Цибульського Ігоря Романовича – директора ТзОВ «Шалена Бджілка». 
А також нагородив цінним подарунком: 
- Олійника Михайла Володимировича – керівника філії ТзОВ «Карпатські 

мінеральні води». 

На Львівщині відзначили 

найкращих працівників харчової 

промисловості  
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Почесною грамотою облдержадміністрації із нагоди свята відзначено:  
Бортник Іванну Омелянівну – бухгалтера 1-ї категорії Вузлівського МПД ДП 

«Укрспирт» ; 
Лютого Ігоря Івановича – слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 

6-го розряду Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» ;  
Якімова Сергія Альбертовича – оператора автомата для розливання 

молочної продукції в пакети та плівку ТОВ «Молочна компанія “Галичина”» ; 
Білозір Галину Степанівну – майстра з обліку у службі начальника 

виробництва «Молочна компанія “Галичина”»; 
Верещинського Володимира Володимировича – директора ТОВ 

«Комарнівський сирзавод» ;  
Генегу Наталію Іванівну – начальника ковбасного цеху ТзОВ «Ходорівський 

м’ясокомбінат» ; 
Кнейчука Романа Ярославовича – апаратника апаратного цеху ТОВ 

«Скомекс-Україна» ; 
Гошко Мирославу Йосипівну – машиніста поточної лінії формування 

хлібних виробів ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» ; 
Крив’яка Володимира Мирославовича – начальника відділу 

автоматизованих систем керування виробництвом ПП «Оліяр» ; 
Мосійчук Наталію Миколаївну – головного технолога ВП «Вінницяхліб» 

ПрАТ «Концерн Хлібпром». 

Джерело: Львівська обласна рада; Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Відбулось засідання робочої групи 

з оперативного вирішення питань 

оподаткування в аграрному 

секторі 

12 жовтня форматі ZOOM конференції відбулось засідання робочої групи з 
оперативного вирішення питань оподаткування в аграрному секторі за участю 
керівництва Мінекономіки, Мінфіну, ДПС та представників обласних державних 
адміністрацій. 

Під час зустрічі обговорили ризики, які виникають у сфері реєстрації 
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, зупиненням, 
відмовою в їх реєстрації сільськогосподарським товаровиробникам з урахуванням 
особливостей їх діяльності. 

Особливу увагу акцентували на обговоренні законодавчих ініціатив зокрема, 
пропозиціймщодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних». 

Заступник голови Державної податкової служби України Євген Олєйніков 
наголосив на тому, що утворення регіональних комісій дасть можливість 
отримувати об’єктивну інформацію про те чи інше підприємство, інформувати 
товаровиробників як правильно діяти коли зупинено реєстрацію податкової 
накладної, підвищити податкову грамотність аграріїв. 

Також, провели  перше засідання регіональної робочої групи з вирішення 
проблемних питань, пов’язаних із реєстрацією податкових накладнихв Єдиному 
реєстрі податкових накладних, зупиненням, відмовою в їх реєстрації 
сільськогосподарським товаровиробникам під головуванням заступника голови 
облдержадміністрації Юрія Бучка. 

Розглянули звернення 4-х суб’єктів господарювання Яворівського району. 
Моніторинг критеріїв оцінки ризиків існує для запобігання фінансовим 

махінаціям у сфері ПДВ – зупиненням сумнівних податкових накладних для 
унеможливлення формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ платниками 
тіньового сектору економіки. 

Саме завданням робочої групи є напрацюванням шляхів, механізмів і спосіб 
вирішення проблемних питань, що виникають при реєстрації 
податкових  накладних, організація  та проведення інформаційно-розяснювальної 
роботи серед сільськогосподарських товаровиробників. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: www.lv.ukrstat.gov.ua 

Обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області у січні–
вересні 2020 року порівняно з січнем–вереснем 2019 року зменшився на 4,6%. 
Підприємства області зменшили обсяг виробленої продукції на 10,8%, 
господарства населення – збільшили на 0,1%. На 1 жовтня 2020 року господарства 
усіх категорій зібрали культури зернові та зернобобові з площі 244,2 тис.га (79,7% 
їх посівної площі), соняшник – 10,5 тис.га (34,7%), ріпак і кользу – 66,4 тис.га 
(99,7%), сою – 18,5 тис.га (23,6%), буряк цукровий фабричний – 2,6 тис.га (21,0%), 
картоплю – 92,8 тис.га (97,6% площі посадки), культури овочеві відкритого ґрунту 
– 33,3 тис.га (79,5%). 

Порівняно з січнем–вереснем 2019 року з продукції рослинництва зросло 
виробництво культур плодових та ягідних на 11,2%, культур овочевих відкритого 
ґрунту – на 4,4%, картоплі – на 1,1%; скоротилось виробництво ріпаку та кользи на 
9,9%, культур зернових та зернобобових – на 13,6%, соняшнику – на 17,6%, буряку 
цукрового фабричного – на 18,5%, сої – на 22,1%. 

 

Обсяг сільськогосподарського 

виробництва у Львівській області 

у січні–вересні 2020 року 

Для розвитку фермерських господарств 

Львівщини спрямовано 4,6 млн. грн  

фінансової підтримки  

Мінекономіки здійснило виплату заборгованості за 2019 рік за бюджетною 
програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом 
«Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». Відтак аграрії 
Львівщини отримали 4,6 млн. грн., зокрема: 

- часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва на суму 1964,0 тис. грн. Кошти отримали               
9 фермерських господарств, які придбали 56 одиниць техніки; 

- часткову компенсацію вартості насіння сільськогосподарських рослин 
вітчизняного виробництва на загальну суму 351,5 тис. грн. Кошти отримали                       
21 фермерське господарство, яке придбало 136,9 тонн насіння; 

- бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) на загальну 
суму 2325,3 тис. грн. Кошти отримали 60 фермерських господарств з яких                          
19 новостворених. 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

У Львові відбулося Свято яблук 

17 жовтня у Львові Департамент агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації спільно із фермерами провели День яблук. Таке свято в 
області організували вперше. 

За словами т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Людмили Гончаренко, метою заходу є популяризація 
місцевих виробників. 

«За останні декілька років область збільшила обсяги виробництва плодів та 
ягід. В сільськогосподарських підприємствах площа яблуневих садів складає 
майже половину насаджень (загалом 2,5 тис.га). Ліберальна податкова політика 
для сільськогосподарських виробників, наявність державної програми підтримки 
та зростання попиту на яблуко через підвищення культури споживання, 
створюють сприятливі умови розвитку галузі», - розповіла Людмила Гончаренко. 

Під час заходу усі охочі дегустували різні сорти яблук, відвідали виставку 
саджанців, посмакували стравами з яблук, провести час під живу музику. Для 
наймолодших учасників працювала локація розваг. 

Окрім того, відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні питання галузі 
плодівництва». 
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Джерело: Головне управління статистики у Львівській області 
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Джерело: www.zurab.lviv.ua 

E-TENDER  це торговельний майданчик  для 

державних закупівель PROZORO, комерційних 

тендерів та аукціонів з продажу та оренди державного 

і комунального майна PROZORRO.Продажі. 

E-TENDER – займає лідируючі позиції серед 

учасників системи PROZORRO. Продажі. Майданчик 

акредитований за всіма її рівнями, що означає 

офіційне право надавати послуги користувачам в будь 

яких сегментах системи.  

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа  спільно з E-TENDER – 

торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORRO організовує та проводить 

навчання для сільгосптоваровиробників, переробних підприємств, фермерів, представників ОТГ 

(та інших категорій потенційних користувачів) з метою розширення ринку збуту їх продукції                                

(в тому числі органічної) визначення можливостей участі у державних та комерційних закупівлях, 

використання онлайн-платформи для комерційних закупівель.  
 

Теорія закупівель та докладні інструкції 
 

Вас консультує особистий менеджер, який завжди на зв’язку. 

● Навчаємо проводити торги та надаємо відео-інструкції. 

● Спільно оголошуємо перші аукціони та перевіряємо їх. 

● За Вашим погодженням рекламуємо лоти. 

● Своєчасне консультування менеджером. 

● Простий інтерфейс майданчика, що зручний для недосвідченого організатора аукціону.  

● Вирішення менеджером питань з усіма сторонами торгів, адже в процесі аукціону їх виникає 

більше, ніж зазначено в нормативній базі. 

 

У той же час, Е-Тender повністю відповідає вимогам ДП «Prozorro.Продажі» та  

нормативно-правовій базі, що регулює продаж майна. Ми маємо усі договори з адміністратором 

системи та пройшли акредитацію щодо продажу майна в тому числі боржників. Це забезпечує 

Ваші торги від скасування або визнання угоди недійсною. 

 

Для початку роботи з Е-Тендер Вам необхідно лише зареєструватися 

        чи зателефонувати до нас!  

 

79018, м. Львів, вул. Залізнична, 16, тел.: 0322948402, e-mail: zurab@zurab.lviv.ua 

E-Tender – перебуває в системі Prozorro.Продажі з моменту її створення. 
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Кабмін схвалив Концепцію Державних 

цільових програм розвитку овочівництва  

та картоплярства на період до 2025 року   

21 жовтня рішеннями Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію 
державної цільової програми розвитку овочівництва до 2025 року, яка 
спрямована на розвиток галузі овочівництва та забезпечення населення 
високоякісною овочевою продукцією.  

Реалізація Державної цільової програми розвитку овочівництва дозволить 
до 2025 року: 

- Підвищити ефективність та конкурентну спроможність овочівництва 
шляхом забезпечення в повному обсязі населення високоякісною, доступною за 
ціною продукцією. 

- Збільшити частку підприємств, що займаються виробництвом овочів, в 
тому числі сімейних фермерських господарств і сільськогосподарських 
кооперативів, а також створити відповідні спеціалізовані кластери. 

На засіданні Уряду схвалено також Концепцію Державної цільової 
програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року.  

Реалізація Державної цільової програми розвитку промислового 
картоплярства дозволить до 2025 року: 

- Наростити обсяг виробництва високоякісної насіннєвої та продовольчої 
картоплі на промислових площах у сільськогосподарських підприємствах, 
зокрема у насіннєвій картоплі в межах 456 тис. тонн  та столовій картоплі і 
сировині картоплі на переробку в межах 1430 тис. тонн. 

- Поліпшити матеріально-технічну базу сільськогосподарських 
підприємств, що забезпечить просування картоплі, вирощеної в промислових 
підприємствах на організований торгівельний ринок за стабільними цінами. 

- Збільшити частку підприємств, що займаються виробництвом картоплі, в 
тому числі сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських 
кооперативів і спеціалізованих підприємств, що займаються виробництвом 
органічної продукції, а також створити відповідні спеціалізовані кластери. 

Рішенням Уряду також затверджено Порядок сертифікації органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції. Рішення запроваджує в Україні 
власну систему сертифікації органічного виробництва. 

Прийнята постанова затверджує Порядок сертифікації органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції, яким передбачається визначити: 

- вимоги до сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної 
продукції; 

- порядок видачі сертифіката, його дубліката та форму. 
 
 
 

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

Заяву про внесення сільгосптоваровиробника 

до Реєстру отримувачів бюджетної дотації 

подається за новою формою 

16 жовтня в “Офіційному віснику України” №81/2020 опубліковано наказ 
Мінфіну від 17.08.2020 р. № 505, яким: 

- викладено у новій редакції форму Заяви про внесення 
сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної 
дотації, 

- у тексті форми Заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з 
реєстрації як отримувача бюджетної дотації слова “серія та/або номер” у всіх 
відмінках замінено словами “серія (за наявності) та номер” у відповідних 
відмінках. 

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (тобто з 16 
жовтня) 

Витяг з Держгеокадастру про земельну 

ділянку - відтепер в електронному форматі 

 

 
Кабінет Міністрів України на черговому засіданні 9 жовтня затвердив 

Порядок проведення інвентаризації документації із землеустрою. 
 За словами Прем’єр-міністра — це важливе рішення в напрямку 

доступності та прозорості галузі. Ідеться про спрощення процедур доступу та 
користування відомостями Державного земельного кадастру. Це рішення дасть 
можливість отримувати одну з найбільш популярних послуг в електронному 
форматі - видачу витягу з Держгеокадастру про земельну ділянку. 

Автоматизація процесу надання витягу без участі державного 
кадастрового реєстратора — це економія часу та шлях до зменшення 
зловживань у цій сфері. 

Джерело: www.uteka.ua 
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Як сільгосптоваровиробникам уникнути 

блокування податкових накладних 

ДПС у Хмельницькій області інформує, що з метою попередження зупинки 
реєстрації податкової накладної та відповідно до вимог Порядку №1165 
передбачена можливість подання до ДПС таблиці даних платника податку на 
додану вартість. 

Таблиця даних платника податку містить в собі інформацію про специфіку 
діяльності платника, а саме: види діяльності платника та перелік вхідних і 
вихідних кодів товарів і послуг, що пов’язані з видами діяльності платника. 

Рішення щодо врахування/не врахування таблиці даних приймається 
комісією Головного управління ДПС у Хмельницькій області протягом 5 робочих 
днів від дати її подання. При прийнятті рішення враховується інформація: 

- про наявність ресурсів якими володіє/користується платник податку 
(виробничі потужності, основні засоби, земельні та трудові ресурси); 

- про наявність/відсутність ризикових операцій у платника податку. 
З метою уникнення фактів блокування податкових накладних та 

об’єктивного прийняття рішень регіональною комісією сільськогосподарському 
товаровиробнику необхідно здійснити наступні дії. 

По-перше. Подання до контролюючого органу інформації, яка свідчить про 
наявність в сільськогосподарського виробника всіх необхідних ресурсів для 
здійснення діяльності, а саме: 

- здійснити заходи, щодо оформлення (у разі їх відсутності або неповного 
оформлення) правовстановлюючих документів на земельні ділянки та договорів 
оренди земельних ділянок із наступним відображенням таких земель у 
податковій звітності; 

- здійснити заходи щодо повного оформлення трудових відносин з 
найманими працівниками та надання до контролюючого органу повідомлень про 
прийняття працівника на роботу; 

- надати до контролюючого органу повідомлення про об’єкти оподаткування 
або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність 
(форма 20-ОПП). В даному повідомленні відобразити інформацію про наявність 
власних або орендованих основних фондів, транспорту, сільськогосподарської 
техніки, офісних, виробничих, складських приміщень, земельних ділянок тощо. 

По-друге. Подання в електронному вигляді таблиці даних платника податку 
(код документа J(F)1312302). Як додаток до таблиці надати ґрунтовне пояснення 
напрямків господарської діяльності (код документа J(F)1360102) із посиланням 
на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку №1165). Також як 
додатки до таблиці даних необхідно надати копії статистичної звітності по 
сільськогосподарській діяльності, зокрема: 
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Джерело: www.agronews.ua 

- форма 4-СГ (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських 
культур»; 

- форма 37-СГ (станом на останню звітну дату подання такого звіту) «Звіт 
про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших 
польових робіт»; 

- форма 24-СГ (місячна, річна) «Звіт про виробництво продукції 
тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»; 

- форма 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід та винограду». 

Джерело: www.dtkt.ua 

ДПЗКУ розпочинає осінню програму 

закупівель зерна врожаю 2021 р 

АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 
розпочинає осінню  програму закупівель зерна врожаю 2021 року. АТ «ДПЗКУ» 
проводить закупку наступних культур: пшениця 3 класу, ячмінь 3 класу, жито 1 
та 2 класів, кукурудза 3 класу. Мінімальна закупівельна партія – 100 тонн.  

Серед переваг співпраці з АТ «ДПЗКУ» – швидке прийнятті рішення на 
дистанційне укладання договору. Агровиробники мають подати заявку на участь 
у програмі закупівель до регіональних відділень корпорації. 

Для участі в осінній програмі виробники повинні мати досвід вирощування 
с/г культур від 2-х років. АТ «ДПЗКУ» обов’язково проводить оцінку 
фінансового стану потенційного постачальника та посівних площ, за 
результатами якої приймається рішення про укладання договору. 

При прийнятті рішення враховується фінансова стабільність, позитивна 
кредитна історія та надійна ділова репутація агровиробника, а також висновки 
страхових експертів щодо стану посівів зернових. 

Також обов’язковими умовами укладання договору є страхування посівів 
майбутнього врожаю, який передається в заставу, та оформлення Товарної 
аграрної розписки (або Договору застави за рішенням АТ «ДПЗКУ») з метою 
мінімізації ризиків, пов’язаних з неналежним виконанням договорів. 

Після підписання всіх необхідних договорів та надання документів, 
попередня оплата складатиме 3600 гривень з урахуванням ПДВ за одну тонну 
законтрактованого зерна. Відсоткова ставка за користування коштами становить 
від 9,5% до 13% річних в гривні. За програмою лояльності постійні клієнти 
можуть отримати додаткову знижку 0,5% до базової відсоткової ставки. 
Остаточний розрахунок за ринковими цінами після поставки зерна. 

Додаткові питання можна поставити, звернувшись до регіональних 
відділів, за тел.: (044) 206 15 71, або за адресою: au.vog.uczp@drawrof 
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

Мінрегіон оголосив пріоритетні напрямки 

«Великого будівництва» на 2021  рік 

Програма Президента «Велике будівництво» є одним із пріоритетних 
напрямків діяльності Міністерства розвитку громад та територій України.                          
В планах на 2021 рік Мінрегіон визначив основні напрямки, які будуть 
реалізуватися в рамках Програми, – це розвиток мережі надання якісних 
публічних послуг, прискорення економічного зростання регіонів і територій та 
Туристичні магніти України. 

У Програмі Президента «Велике будівництво» на 2021 рік заплановано 
розвиток мережі надання якісних публічних послуг, в рамках якої будуть 
реалізовуватися проекти шкіл, садочків, стадіонів та об’єктів спортивної 
інфраструктури, центрів надання адміністративних послуг та центрів безпеки. 

Крім індустріальних парків, до напрямку прискорення економічного 
зростання, включено проекти кооперативів у сільській місцевості, облаштування 
закладів професійно-технічної освіти та створення умов для виробництва, центри 
креативної економіки, технологічні та промислові парки, інша інфраструктура для 
створення додаткових робочих місць та залучення інвестицій. 

Новацією в програмі «стане розвиток проектів за напрямком Туристичні 
магніти України. Цей напрямок зорієнтовано на відновлення об’єктів культурної 
спадщини, створення нових туристичних об’єктів та дотичної інфраструктури. 

Мінрегіоном складено графік підготовки проектів до реалізації «Великого 
будівництва» в 2021 році. Станом на 21 жовтня Мінрегіон погодив перелік 
технічних завдань, на які оголошено конкурс з відбору інвестиційних програм та 
проектів регіонального розвитку на 2021 рік. 

До 5 листопада 2020 року ОДА мають відібрати програми і проекти 
регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку у 2021 році, а до 10 листопада 2020 року – надати 
Мінрегіону пропозиції з переліком програм і проектів. 

До 1 грудня 2020 року – формування остаточного переліку програм та 
проектів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку у рамках програми «Велике будівництво 2021». 
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Джерело: www.buh.ligazakon.net 

Фонд соцстраху назвав шість головних помилок  

при заповненні листків непрацездатності 

Фонду соціального страхування України нагадав, що питання контролю за 
обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності з метою 
упередження неправомірного використання коштів Фонду, виявлення та 
усунення зловживань під час призначення матеріального забезпечення, є одними 
з основних його завдань. 

Тож роботодавцю слід пам’ятати про підстави, на основі яких комісія із 
соціального страхування має право відмовити в оплаті листка непрацездатності. 
Їх перелік міститься у ст. 23 Закону №1105: 

1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при 
вчиненні нею кримінального правопорушення; 

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення 
від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби; 

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної 
експертизи; 

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; 
5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або 

травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного 
сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; 

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження 
заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням. 

Також застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій 
непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не 
з'являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у 
тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну 
експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення 
порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає 
допомогу по тимчасовій непрацездатності. 

Kомісія має право повернути листок непрацездатності на доопрацювання у 
заклади охорони здоров’я, якщо він виданий з порушеннями діючих інструкцій. 

Cпеціалісти Фонду виявляються порушення чинного законодавства з питань 
експертизи тимчасової непрацездатності, a найбільш поширеними є: 

- вказується скорочена назва підприємства та не заповнюється його адреса; 
- не підкреслюється слово “первинний” або “продовження”; 
- не підкреслюється причина непрацездатності; 
- не вказується режим (стаціонарний, амбулаторний тощо); 
- у разі помилок в тексті запис “Виправленому вірити” часто не завірений 

підписом лікуючого лікаря або відсутня печатка закладу охорони здоров`я “Для 
листків непрацездатності”; 

- немає підпису завідувача відділення якщо тимчасова непрацездатність 
триває понад 10 календарних днів при амбулаторному лікуванні. 
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Про справи хліборобські… 

 Хвала рукам, що пахнуть хлібом або сімейна справа, яка передається від 
батька до сина.. 

Мальовниче село Ганнівці. Місцевість, яка вражає своїм різнобарв’ям та 
багатою історією.... Тут чути відлуння козацької епохи... Але це так ліричний 
відступ... По правді хотіли  б вам розказати про цікаве сімейне господарство під  
креативною назвою -  «Батько і син».. Незвично, правда... Де  батько всьому 
голова, вправний господар, який зміг поєднати тяжкий хліборобський труд,  
повсякденні виклики долі та виховання патріотичної родини… А син – 
продовження роду та справи усього життя… Родини Микитчинів....   

 
Життєве кредо:  «Єдиний спосіб зробити щось дуже добре – любити те, 

що ти робиш» (С. Джобс) 
 
Історія агрофірми розпочалась в 2001 році з оренди у селян земельних 

паїв.... І так з року в рік, працюючи максимально відкрито з людьми, земельний 
банк зростав. Звичайно, не завжди було легко.... Були і злети, були і падіння, 
оскільки господарювання на землі – великий ризик. Та уже  близько 20 років 
шлях сім’ї Микитчинів пов’язаний з агробізнесом, і їм вдається досягати 
поставлених цілей в умовах погодних і законодавчих викликів, а ще й 
впроваджувати нові технології, розвивати соціальну сферу в селах, де 
знаходяться їхні поля.  

Зараз батько і син злагоджено керують одним господарством, маючи кожен 
свою спеціалізацію і свою ділянку відповідальності, десь прислухаючись, а десь 
покладаючись на досвід і знання один одного. 

Сьогодні приватна агрофірма «Батько і син» господарює на площі більш 
ніж 1200га... Забезпечена повністю основними технічними засобами для 
повного циклу виробництва продукції рослинництва.... Тут можна побачити 
інтернаціональне портфоліо техніки: і червоні красені CASE ТА MASSEY 
FERGUSON,  білоруські богатирі Полісся 1218 та багато іншого. Основними 
культурами є пшениця кукурудза ріпак, ячмінь гречка та соняшник. З метою 
забезпечення високої якості вирощеного зерна, урожайності та збереження 
родючості грунтів господарство використовує  насіння та засоби захисту кращих 
українських та зарубіжних виробників.  

  
 



18 

2020 / № 20 (137) 

Але як каже син господаря – Ярослав: «це ще не все... Хотілося б 
завершити наше виробництво не продажем самого зерна, а виробництвом 
кінцевого продукту споживання... Так щоб відчула громада довколишніх сіл, що 
і в них щось росте на полі. Такий підхід дав би можливість створення 
додаткових робочих місць, залучення інвестицій, тоді і про податки  можна 
більші говорити, як джерело доходу для місцевого бюджету. А ще в планах є 
створення кооперації з місцевими жителями в напрямку ягідництва, щоб це  
дало змогу  зупинити стихійний відтік молоді зі села. Буде стимул, щоб 
залишатись тут, оскільки, коли в селі є господарство, де працюють місцеві 
селяни, то це село житиме і розвиватиметься. 

 Попри всі складнощі, «Батько і Син» працюють на тій самій українській 
землі, розвивають свій рідний край і покидати його точно не збираються. 
Мотивацією всього є величезне бажання залишити спадок для нащадків і 
підтримка українського села. 

«У нас є неймовірний потенціал 
сільського господарства, є потужний 
людський ресурс. Потрібно 
вдосконалювати науку і систему 
освіти: сьогодні без цього не можна 
рухатися нікуди», - переконаний 
Ярослав, який закохався у свою справу 
змалечку, хоч спершу здобув зовсім 
іншу професію на фізико-
математичному факультеті ЛНУ                         
ім. Івана Франка. Проте любов до 
землі, спонукала здобути аграрну 
освіту та повернутися в рідне село.  

 
 

При правильному державницькому підході ми можемо стати клондайком 
передових рішень у сфері сільськогосподарського виробництва і переробки. 

А для цього аграріям треба об'єднуватися, відстоювати свою справу, 
розумно використовувати всі наявні ресурси, берегти землю, воду, себе.                                        
І отримувати задоволення від того, що ти робиш! 

На  власному прикладі  фермерська сім’я Микитчин показує, що в                                                 
21 столітті сільське господарство стало не просто роботою на землі, а 
високотехнологічним і престижним бізнесом.  
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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 

57582 4625385200:11:000:0082 
4.5500 

Львівська область, Стрийський 

район, територія Підгірцівської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57583 4625580300:04:000:0013 12.3764 Львівська область, 

Турківський район, Бітлянська 

сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57518 4622784700:09:000:0186 1.6330 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництвa 

04.11.2020           

11:00 

57584 4625580300:03:000:0005 15.0540 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57581 4625185500:05:000:0214 11.8443 Львівська область, 

Старосамбірський район, 

Страшевицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництвa 

05.11.2020           

11:00 

57439 
4620388400:01:025:0002 19.6890 

Львівська область, Бродівський 

район, Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57473 
4620686200:12:000:0138 14.0000 

Львівська область, Буський 

район, територія Топорівської 

сільської ради 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

04.11.2020           

11:00 

57437 4620386600:07:004:0007 0.6021 Львівська область, Бродівський 

район, за межами населених пунктів 

Станіславчицької cільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57438 4620386600:07:005:0003 2.0166 Львівська область, Бродівський 

район, територія Станіславчицької 

сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

04.11.2020           

11:00 

57477 
4620685800:06:000:0010 2.8917 

Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

04.11.2020           

11:00 

57479 4620685800:06:000:0013 8.9885 Львівська область, Буський 

район, Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерького 

господарства 

04.11.2020           

11:00 

57475 4620684400:20:000:0018 4.8338 Львівська область, Буський 

район, Ожидівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

57432 4620386600:07:004:0010 1.2937 Львівська  область, 

Бродівський район, за межами 

населених пунктів Станіславчицької 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.11.2020           

11:00 

57516 4622784700:09:000:0189 7.6200 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництвa 

04.11.2020           

11:00 
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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 

57577 4624582700:02:000:0097 5.4959 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57578 4624582700:02:000:0056 5.0852 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57579 4625184700:04:000:0016 5.6192 Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57580 4625183500:03:000:0180 3.9626 Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

57467 
4621885800:04:000:0420 9.3128 

Львівська область, Золочівський район, 

Почапівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

05.11.2020           

11:00 

57469 4623981200:04:000:1925 5.6717 Львівська область, Радехівський район, 

Територія Дмитрівської сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57471 
4623981200:04:000:1926 9.0000 

Львівська область, Радехівський район, 

територія Дмитрівської сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57472 4623981200:02:000:1849 8.2237 Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

 

57583 
4625580300:04:000:0013 12.3764 

Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська Рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57584 4625580300:03:000:0005 15.0540 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57581 4625185500:05:000:0214 11.8443 Львівська область, Старосамбірський 

район, Страшевицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57582 4625385200:11:000:0082 4.5500 Львівська область,Стрийський район, 

територія Підгірцівської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.11.2020           

11:00 

57867 
4625182300:06:000:0278 21.5752 

Львівська область, Старосамбірський 

район, Новоміська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.11.2020           

11:00 

57868 4625182300:10:002:0090 15.0000 Львівська область, Старосамбірський 

район, Новоміська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.11.2020           

11:00 

57774 4622789200:25:000:0007 5.7211 Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.11.2020           

11:00 
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57627 4625581300:03:000:0001 9.9546 Львівська область, Турківський район, 

Верхньовисоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.11.2020           

11:00 

57629 4625585700:04:000:0058 8.4141 Львівська область, Турківський район, 

Мохнатська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.11.2020           

11:00 

57630 4625583900:09:000:0071 14.0574 Львівська область, Турківський район, 

Комарницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.11.2020           

11:00 

57976 4622785800:03:000:0203 4.5000 Львівська область, Жовківський район, 

 с. Мацошин 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.11.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

57777 
4622789200:25:000:0008 4.4448 

Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.11.2020           

11:00 

57787 4622789200:25:000:0009 4.5000 Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.11.2020           

11:00 

57791 
4621885800:04:000:0417 11.5541 

Львівська область, Золочівський 

район, територія Почапівської 

сільської ради 

Для ведення 

селянського 

(фермерського) 

господарства 

11.11.2020           

11:00 

57626 4622489000:05:000:0236 3.6817 Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.11.2020           

11:00 

 

57857 
4623985700:04:000:0582 5.2407 

Львівська область, Радехівський 

район, Станинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.11.2020           

11:00 

57859 4623983800:08:000:1306 15.8905 Львівська область, Радехівський 

район, Оглядівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.11.2020           

11:00 

57861 4623987200:09:000:2210 11.1581 Львівська область, Радехівський 

район, Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.11.2020           

11:00 

 

57844 4623980900:08:000:1623 4.3000 Львівська область, Радехівський 

район, Бишівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

18.11.2020           

11:00 

57847 
4623982200:06:000:0421 13.8104 

Львівська область, Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.11.2020           

11:00 

57850 4623981200:03:000:1966 5.4583 Львівська область,  Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.11.2020           

11:00 

57852 4623982200:06:000:0420 28.3600 Львівська область, Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.11.2020           

11:00 
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Джерело: www.land.gov.ua 

57854 
4623981200:03:000:1964 15.9030 

Львівська область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.11.2020           

11:00 

58211 4621883600:08:000:0584 1.3859 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.11.2020           

11:00 

58216 
4624880200:01:000:0806 9.3850 

Львівська область, Сокальський район, 

на території Боб'ятинської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 
cільськогосподарського 

виробництва 

19.11.2020           

11:00 

58217 4624880200:07:000:0712 5.5131 Львівська область, Сокальський район, 

на території Боб'ятинської 

сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.11.2020           

11:00 

 

Джерело: www.interagro.in.ua 

58692 
4621584900:04:000:0322 5.1001 

Львівська область, Жидачівський район, 

Млиниська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
cільськогосподарського 

виробництва 

25.11.2020           

11:00 

58696 4621583600:01:000:0878 
10.1009 

Львівська область, Жидачівський район, 

Зарічненська сільська рада 

Для ведення 

фермерського   

господарства 

25.11.2020           

11:00 

 

58703 
4622789200:23:000:0065 

11.0000 
Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
cільськогосподарського 

виробництва 

 

25.11.2020           

11:00 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

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, які відбудуться 20 листопада 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: 

- Ставки площею 0,4687 га, 0,6169 га, 0,7760 га, та 0,9756 га, які розташовані 
на території Чукв’янської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Самбірського району, на земельній ділянці площею 3,3315 га; 

- Ставок площею 0,5805 га, який розташований на території Нежухівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 0,7070 га; 

- Ставок площею 0,9082 га, який розташований на території Стрілківської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 1,1655 га; 

- Ставок площею 0,9726 га, який розташований на території Стрілківської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 1,0686 га; 

- Ставок площею 3,4453 га, який розташований на території Віжомлянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського району, на земельній 
ділянці площею 4,5862 га; 

- Ставок площею 3,3924 га, який розташований на території Віжомлянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського району, на земельній 
ділянці площею 5,2060 га. 

Останній день прийому заяв - 16 листопада до 16:30 год. 

20 листопада на Львівщині відбудеться 

аукціон з продажу права оренди 

земельних ділянок разом із водними 

об’єктами 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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Українські фермери зможуть оцінювати 

біологічну врожайність кукурудзи за 

допомогою смартфона 

Corteva Agriscience надала українським сільгоспвиробникам можливість 
швидко оцінити біологічну врожайність кукурудзи за допомогою мобільної 
фотометрії з метою планування необхідних агротехнологічних робіт. Опція 
доступна в додатку «Агро-помічник Pioneer». 

«Кожному фермеру чим раніше, тим краще хочеться мати можливість 
оцінити врожайність культури на полі, щоб мати можливість спланувати перед- 
та збиральні операції, транспортування, зберігання, – зазначив Сергій 
Резніченко, керівник агрономічного відділу Corteva Agriscience. – На поле 
кукурудзи, яка знаходиться на стадії молочної або молочно-воскової зрілості, 
розламують качан, рахують кількість зернин в ряду і кількість рядів, множать на 
масу насіння і отримують біологічну урожайність, яку вже можна 
використовувати для планування». 

За його словами, завдяки роботі вчених і розробників Corteva Agriscience у 
фермера тепер є можливість просто відсканувати качан кукурудзи смартфоном, 
внести прогнозовану масу 1000 насінин і отримати результат, залишивши качан 
на рослині. Ці результати залишаються доступними в смартфоні, за необхідності 
– з прив’язкою до поля, тому їх можна використовувати пізніше без небезпеки 
втратити. 

Він також зауважив, що працювати над цією технологією вчені й 
розробники компанії Pioneer, попередниці Corteva, почали 5-6 років тому. 
Спочатку фотометрією користувалися тільки співробітники компанії. Однак цей 
інструмент викликав великий інтерес у фермерів, і компанія ухвалила рішення 
додати фотометрію в застосунки користувачів, щоб і клієнти Corteva також 
могли отримати переваги цієї технології. 

За словами Сергія Резніченка, наразі «Агро-помічник Pioneer» дає 
можливість не просто вивчити каталог гібридів компанії, але і дозволяє 
порівняти дані з випробувань, знайти найближчий агрополігон або демополе, на 
якому можна подивитися гібриди в реальних кліматичних і агротехнологічних 
умовах своєї зони. Також програма має і інші корисні і багато в чому унікальні 
інструменти – наприклад, опція «Розрахунки» дозволяє швидко перевести 
бушелі в центнери зерна, швидко порівняти між собою прибутковість різних 
полів, ухвалити рішення чи варто пересівати поле пошкоджене градом або 
приморозками 

 В майбутньому планується додавання інформації про погоду з акцентом на 
агрономічні операції, які дозволять агроному вибрати найкращий час для посіву 
культури, обприскування або моніторингу поля за допомогою дрона. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Прогнозовані ще кілька років тому кліматичні зміни на сьогоднішній день 
стали реальністю і вони мають суттєвий вплив на сільське господарство. Стійке 
похолодання вже не приходить за розкладом в кінці жовтня чи на початку 
листопада. Умови, коли озимі зернові культури, а разом з ними і зимуючі 
бур’яни в їх посівах продовжують частково вегетувати у зимовий період стали 
вже типовими для всієї території України. Це змушує фермерів змінювати 
підходи до технології вирощування озимих зернових культур. 

У Європі осіння гербіцидна обробка вже багато років є стандартним 
елементом технології. Тому для всіх тих, хто планує отримати високі врожаї та 
забезпечити найвищу економічну ефективність ведення господарства в Україні, 
захист від бур’янів озимих зернових в осінній період стає дедалі більш 
поширеною практикою. Контроль бур’янів на ранніх етапах росту і розвитку 
культури дозволяє уникнути конкуренції з бур’янами за світло, вологу та 
елементи мінерального живлення, що дає можливість культурі закласти більший 
потенціал урожайності з осені та краще підготуватися до перенесення 
несприятливих умов перезимівлі. 

Для ефективного осіннього захисту пшениці озимої від бур’янів восени 
«Самміт-Агро Юкрейн» рекомендує застосувати гербіцид ПЛЕДЖ 50, ЗП у 
нормі витрати 0,06-0,08 кг/га*. 

Це універсальне рішення для надійного контролю бур’янів. Перевагою 
препарату є те, що він має дуже широке вікно для застосування – від посіву і аж 
до 6-го листка у культури. За умови дотримання регламентів застосування та 
сприятливих погодних умов, ПЛЕДЖ 50, ЗП безпечний для культури і 
високоефективний проти широкого спектру озимих та зимуючих бур’янів у 
посівах пшениці озимої, таких як грицики звичайні, зірочник 
середній, кучерявець Софії, мак-самосійка, сокирки польові, талабан польовий і 
навіть таких складних, як підмареник чіпкий та метлюг звичайний. 

Застосування ПЛЕДЖ  50, ЗП восени допоможе попередити ситуацію, коли 
складні умови навесні (затяжні або часті дощі, низькі температури, заморозки, 
завантаженість техніки) не дають змоги зайти в поле для вчасної гербіцидної 
обробки. Що в свою чергу може призвести до переростання бур’янів, і як 
наслідок, до зниження ефективності післясходових гербіцидів, підвищення 
негативного впливу гербіцидів на культуру та втрати продуктивності пшениці 
озимої внаслідок подовженого періоду конкуренції бур’янів з культурою.  

Ефективна боротьба із бур’янами в осінній період дозволяє оптимізувати 
роботу техніки навесні. А за сприятливих умов на момент 
застосування ПЛЕДЖ  50, ЗП з осені та за умов нормального росту і розвитку 
культури, повторне застосування післясходових гербіцидів весною після 
відновлення вегетації у переважній більшості випадків робити буде не 
потрібно.  

Гербіцидний захист озимої пшениці з осені 
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Але якщо культура ослаблена і не може забезпечити достатній рівень 
конкуренції або при дуже високому рівні забур’янення, осіннє 
застосування ПЛЕДЖ  50, ЗП може не повністю забезпечити контроль деяких 
видів бур’янів та падалиці соняшнику і ріпаку, проте дає можливість більш 
ефективно використовувати потенціал рослин та сприяє кращій ефективності 
застосування страхових гербіцидів у весняний період. 

Доцільність й ефективність застосування препарату ПЛЕДЖ  50, ЗП восени 
доведена експертами та перевірена фермерами на зернових культурах у багатьох 
країнах Європи. 

 Джерело: www.summit-agro.com.ua 

Крім того, проведено власні польові досліди у різних регіонах України, 
порівняли різні норми та строки застосування ПЛЕДЖ 50, ЗП, а також препарати 
конкурентів. 

Отже, можемо з впевненістю заявити, що наша технологія є найбільш 
ефективною, безпечною для культури і економічно привабливою для фермерів. 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

Джерело: www.me.gov.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 3,00 3,50 4,00 

Картопля стандарт 6,00 6.20 6,50 

Баклажан синій 12,00 12,00 12,00 

Буряк столовий 3,00 4,00 5,00 

Гарбуз 8,00 8.00 8,00 

Морква стандарт 5,00 5,00 5,00 

Капуста цвітна 13.00 13,50 14,00 

Капуста броколі 25,00 25,00 25,00 

Кабачок 10,00 10.00 10,00 

Кукурудза цукрова шт 5,00 5,00 5,00 

Огірок короткоплідний 12,00 13,00 14,00 

Перець Білозерка 13,00 14,00 15,00 

Помідор салатний рожевий 18,00 19,00 20,00 

Помідор сливка 9,00 9,00 9,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,50 4,00 4,50 

Салат 50,00 50,00 50,00 

Цибуля ріпчаста салатна червона 13.00 13,00 13,00 

Рукола 70,00 75,00 80,00 

Яблуко Слава Переможцю 10,00 10,00 10,00 

Яблуко Ренет Симиренка 8,00 9,00 10,00 

Виноград темний 25,00 35,00 45,00 

Груша 18.00 24,00 30,00 

Яблуко Гала 10,00 10,00 10,00 

Яблуко Голден 13,00 13,00 13,00 

Слива 25,00 26,50 28,00 

Яблуко Гала 10,00 10,00 10,00 

Яблуко Муцу 12,00 14,00 16,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 21.10.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Яблуко Чемпіон 10,00 11.00 12,00 

Яблуко Декоста 12,00 12,00 12,00 

Яблуко Ліголь 8.00 9,00 10,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 21.10.2020 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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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

Гірчиця 15000 13500  

Горох 7783 7425 7020 230 228 

Жито 2 клас 5500 

Зелений горох 7500 

Коріандр 21000 19000 

Кукурудза 7066  6639 6350 5569 209  200 185 

Льон 13167 12000 

Люпин 6000  

мука 1 сорт 235 

Нут 14000 

Овес 5850 7000 

Просо 6000 5134 

Пшениця 2 клас 7915  7613  7810 6700 240  243  

Пшениця 3 клас 7860  7585  7650 4450 239 241 

Пшениця 4 клас 7788  7452  7350 7200 224  

Пшениця 6 клас 6562 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13900 13370 425 

Ріпак з ГМО 13800 13800 

Розторопша 25000 

Соняшник 15000 14958  15630  12460 

Сорго біле 6050 5360 4959 

Сорго червоне 6100 4771 

Соя 14960  13981  14880  12749  439 427 

Соя без ГМО 15433  14672 13850  448 460  

Спельта 13000 

Тритікале 5600 

Чечевиця 15000 14000 

Ячмінь 6686  6275 6800 5100 

Ячмінь пивоварений 5800 

 


