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Шановні  аграрії Львівщини ! 

 

Від щирого серця вітаю вас із прийдешнім Новим роком та Різдвом 

Христовим! 

Для усіх нас рік, що минув, був непростим і вимагав напруженої та плідної 

роботи для добробуту українського народу  та  Львівщини зокрема.  

Рік прийдешній несе нам нові виклики, які, упевнена, ми разом успішно 

подолаємо завдяки спільній і наполегливій праці. 

Щиро бажаю, щоб свято Різдва Христового завітало до вас колядками та 

щедрівками, зігріло душевним теплом, добротою і любов’ю Вашої родини. 

Різдвяне світло нехай зігріває Ваші серця і надихає на добрі справи,                  

а Вифлеємська зоря додасть  Вам віри у себе та щасливе майбутнє 

З  прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!   

 

 

 

З повагою  

Т.в.о. директора департаменту агропромислового  

розвитку Львівської облдержадміністрації              Людмила Гончаренко     
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Джерело: Асамблея Аграрних палат України 
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Комплексну програму підтримки аграріїв  

Львівщини реалізували у повному обсязі  

в межах виділених коштів 

Минуло тижня у Департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації відбулося останнє засідання конкурсної комісії щодо 
визначення учасників обласної Комплексної програми підтримки та розвитку 
агропромислового виробництва Львівської області на 2020 рік. 

Завдяки обласній підтримці у 2020 році суб’єкти господарювання отримали 
кошти за наступними напрямами: 

- підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами та договорами 
лізингу – 26 заявників на суму 1,7 млн грн; 

-  підтримка у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів – 19 
заявників на суму 4,9 млн грн; 

- підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у вигляді 
часткового відшкодування вартості придбаного обладнання – 3 заявника на суму 
191,0 тис. грн; 

- підтримка органічного виробництва у вигляді часткового відшкодування 
вартості сертифікації – 11 заявників на суму 194,5 тис грн; 

- підтримка суб’єктів бджільництва та пасічників у вигляді часткового 
відшкодування вартості придбаного племінного матеріалу бджіл та 
паспортизації пасіки – 29 заявників на суму 21,5 тис грн; 

- підтримка сімейних фермерських господарств у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги на реалізацію інвестиційного проекту – 12 заявників на 
суму 516,7 тис грн. 

Крім того коштами програми погасили заборгованість по фінансовій 
підтримці за минулий рік та профінансовано участь у Міжнародній виставці 
«Агро 2020» та надано співфінансування проекту «Розвиток сільського 
підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори», 
який фінансується за рахунок коштів державного бюджету отриманих від 
Європейського Союзу. 

«Загалом виділені з обласного бюджету кошти розподілені в повному 
обсязі, що дало можливість здешевити 34 мільйони грн кредитів, залучених на 
проведення комплексу польових робіт та придбання сільськогосподарської 
техніки, а також вартість сертифікації  органічного виробництва для 11 суб’єктів 
господарювання. Розпочали реалізацію 19 малих бізнес-проектів в аграрній 
галузі, що дозволило створити 20 нових робочих місць, посадити 70 га 
ягідників, провести модернізацію виробництва в 3 господарствах тощо. Кошти, 
які надаються аграріям під пільгові кредити уже почали повертатись до 
обласного бюджету. Протягом року аграріями повернуто до бюджету розвитку 
близько 6,0 млн грн раніше одержаних кредитів», − зазначила директор 
департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Відбулося чергове засідання Громадської ради  

при ДПС  у Львівській області 

15 грудня відбулося чергове засідання Громадської ради при ДПС у 
Львівській області. Участь у засіданні прийняв голова управи Львівської 
Аграрної палати Ігор Вуйцик.  

  В рамках засідання громадської ради розглядалися актуальні питання в 
сфері оподаткування.  

 Ігор Вуйцик на засіданні громадської ради підняв питання, які турбують 
агровиробників Львівщини, зокрема стосовно Єдиного соціального внеску для 
сімейних фермерських господарств  та оподаткування сільськогосподарських 
кооперативів, які мають статус неприбутковості.   

Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині дотацію в сумі 8,9 мільйонів гривень отримали 1047 
пасічників за наявні 44,6 тисяч бджолосімей. 

Одним із пасічників, що отримав дотаційну підтримку є Іван Доскоч.                                         
На своїй пасіці, що розташована у Бродівському районі, чоловік утримує 150 
бджолосімей.  Займається  маткарством, селекцією медоносних бджіл та 
апітерапією. 

“Бджільництвом займаюсь близько 40 років. Ця справа приносить неабияке 
задоволення, але й вимагає копіткої праці. Те, що держава звернула увагу на 
пасічників  дуже важливо. Відповідно до державної програми я отримав 30 
тисяч гривень. За ці кошти зможу частково забезпечити кормами бджіл”, – 
розповів Іван Доскоч. 

Дотацію пасічникам за наявні бджолосім’ї нарахували в сумі 200 гривень за 
одну бджолосім’ю, максимальний розмір дотації становив 60 000 гривень 
одному отримувачу. 

На Львівщині дотацію отримали 
1047 пасічників 
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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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Джерело: www.kmu.gov.ua 

Джерело: www.me.gov.ua 

Кабмін відновив Міністерство 

аграрної політики 

Kабінет Mіністрів України 28 грудня відновив Міністерство аграрної 
політики та продовольства.  

Зокрема уряд скасував постанову про створення Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі і сільського господарства. Відзначимо, з прийняттям цього 
документа в першому уряді після виборів до Верховної Ради скасували окреме 
аграрне відомство. 

Раніше Верховна рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної 
політики і продовольства. У зв’язку з цим рішення фактично дасть можливість 
створити нове Міністерство. 

Аграріям в 2020 році нараховано 

всі 4 млрд грн держпідтримки 

У 2020 році було збережено аграрну підтримку і виплачено аграріям усі 4 
млрд грн.Про це повідомив Міністр Ігор Петрашко під час підсумкової прес-
конференції. 

Зокрема, за напрямками:  
 - «Здешевлення кредитів» – 1,05 млрд грн із 1,05 млрд грн ; 
 - «Компенсація вартості с/г техніки» –  1,46 млрд грн із 1,46 млрд грн;  
- «Підтримка фермерства» – 132,9 млн грн із 134,8 млн грн.; 
- «Садівництво, виноградарство та хмелярство» – 290 млн грн із 290 млн 

грн. 
- «Тваринництво та переробка» – 1,041 млрд грн із 1,046 млрд грн. 

       «Незважаючи на різні карантинні обмеження, цього року рівень підтримки 
аграріїв був збережений – це 4 млрд грн, зокрема, кошти були реалізовані у 
повному обсязі. Крім того, постійний діалог з виробниками і трейдерами 
дозволив нам зберегти прозорість та стабільність на ринку аграрної продукції. В 
тому числі збережено баланс продовольства і товарів соціального значення. 
Також Україна продовжує виконувати свої міжнародні домовленості та 
залишається надійним партнером на світовій торговій арені», – зазначив Ігор 
Петрашко. 

Крім того, Міністр зауважив, що цього року було запроваджено Державний 
аграрний реєстр – онлайн платформу, яка спрощує доступ сільгоспвиробникам 
до програм держпідтримки та забезпечує публічність її розподілу. 
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Джерело: www.dtkt.ua 

Як дізнатися про списання 

податкового боргу 

ДПС у Сумській області розповідає, що інформацію про списання 
податкового боргу платник податків може отримати в приватній частині 
Електронного кабінету (в доступній для перегляду платнику податків інформації 
про стан розрахунків з податків та зборів буде відображена сума списання із 
посиланням на Закон України від 04.12.2020 р. № 1072 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної 
підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2». 

Також інформацію про таке списання щодо суб'єктів господарювання після 
його проведення буде оприлюднено на вебпорталі ДПС. Крім того, інформація 
про проведене списання надаватиметься платнику податків у разі його 
звернення до контролюючого органу із відповідним запитом. 

Джерело: www.grain-elevator-forum.com 
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Джерело: Головне управління ДПС у Запорізькій області 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Як сільгоспвиробникам подовжити 

ліцензію на зберігання пального 

 
Сільгосптоваровиробники, які закуповують пальне та зберігають його на 

своїй території задля подальшого використання, повинні мати відповідну ліцензію 
і вчасно її подовжувати, повідомляє Департамент агропромислового розвитку 
Львівської  облдержадміністрації. 

Ліцензії на пальне зобов’язані отримати й сільгоспвиробники, які є 
платниками єдиного податку четвертої групи та використовують пальне виключно 
для власних потреб. 

Важливо нагадати, що суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право 
зберігання пального на кожне місце його зберігання. 

Алгоритм дій щодо подовження ліцензії на зберігання палива такий: суб’єкт 
господарювання повинен щорічно вносити річну плату за ліцензію на зберігання 
пального за кожний наступний рік дії відповідної ліцензії до закінчення строку, 
зазначеного на оригіналі ліцензії у відмітці про поточне щорічне внесення плати в 
сумі 780 грн і зараховується до місцевих бюджетів по місцю здійснення 
діяльності. Після здійснення чергового платежу дія ліцензії продовжується ще на 
один рік. 

Для продовження дії ліцензії суб’єкт господарювання повинен подати до 
Головного управління ДПС в області за місцем розташування місць зберігання 
пального такі документи: 

- заяву про внесення чергового платежу; 
- копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату; 
- паперовий оригінал ліцензії (на ньому буде проставлятися відмітка про 

внесення плати на наступний рік). 
В ДПС нагадують, що у разі невчасного внесення щорічного платежу, дія 

ліцензії призупиняється. 
Тимчасово до 31 березня 2020 року до суб’єктів господарювання не 

застосовувалась фінансова санкція у разі зберігання пального без наявності 
відповідної ліцензії. 

Проте, з 01.04.2020 року за зберігання пального без наявності ліцензії до 
суб’єктів господарювання застосовуватимуться фінансові санкції у розмірі                       
500 000 гривень (ст.15 Закону України № 481). 
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Сільськогосподарський 

кооператив як неприбуткова 

організація: за яких умов 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що 
15.08.2020 р. набув чинності Закон України від 21 липня 2020 року № 819-IX 
«Про сільськогосподарську кооперацію» (далі – Закон № 819), введення в дію 
Закону № 819 відбулось 15.11.2020 р. 

Закон № 819 визначає правові, організаційні, економічні та соціальні 
основи функціонування сільськогосподарської кооперації, особливості 
утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань. 

Нормами ст. 5 Закону № 819 встановлено, що основними видами 
діяльності сільськогосподарського кооперативу є виробництво, переробка, 
заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сільськогосподарської продукції, 
постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та інші види 
сервісного обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, 
транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, послуг з 
ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, з бухгалтерського 
обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування. 

Сільськогосподарський кооператив може здійснювати один або декілька 
видів діяльності. 

Сільськогосподарський кооператив може здійснювати діяльність з метою 
одержання прибутку або без мети одержання прибутку. 

Сільськогосподарський кооператив, що здійснює діяльність без мети 
одержання прибутку, є неприбутковою організацією у разі, якщо його 
діяльність відповідає сукупності таких ознак: 

1) кооператив не здійснює виробництва сільськогосподарської продукції і 
надає послуги виключно своїм членам; 

2) кооператив не набуває права власності на сільськогосподарську 
продукцію, вироблену, вирощену, відгодовану, виловлену або зібрану 
(заготовлену) його членами – виробниками сільськогосподарської продукції. 
При цьому власниками сільськогосподарської продукції, що заготовлюється, 
переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є 
його члени; 

3) кооператив відповідає вимогам, встановленим п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 
Податкового кодексу України для неприбуткових організацій. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Одним з основних завдань об’єднаних територіальних громад є 
забезпечення реалізації екологічної політики України та екологічних прав 
громадян. 

Департамент екології та природних ресурсів надає рекомендації 
новоутвореним органам місцевого управління щодо впровадження дієвих 
механізмів екологічної політики та системи екологічного планування, а також 
проектного менеджменту у сфері екології, що стане основою для прийняття 
вчасних, дієвих та якісних рішень в питанні охорони довкілля. 

Насамперед, необхідно розробити програму охорони навколишнього 
природного середовища об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, 
яка повинна бути затверджена сесією відповідної ради. 

Екологічні програми є головною підставою для виділення коштів з фондів 
охорони навколишнього природного середовища різних рівнів чи залучення 
інших джерел фінансування. Під час розробки місцевих програм ОНПС слід 
керуватись «Порядком розроблення обласних (бюджетних) цільових програм, 
моніторингу та звітності щодо їх виконання», затвердженому розпорядженням 
голови Львівської облдержадміністрації від 15.10.2012 p. №700/0/5-12. 

На проведення природоохоронних заходів органи місцевого 
самоврядування можуть залучати кошти: 

- фонду охорони навколишнього природного середовища; 
державного бюджету 

- бюджету розвитку; 
- міжнародної технічної допомоги; 
- кошти, отримані від оренди водних об’єктів, які розташовані в межах 

населених пунктів громад; 
- інші джерела. 
Разом з тим, з метою реалізації на місцевому рівні державної екологічної 

політики, громади повинні взаємодіяти в межах своєї компетенції з 
підприємствами, установами, організаціями у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, водокористування, атмосферного повітря, поводження 
з відходами, розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
лісових відносин, мисливського господарства та полювання. 

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» органи місцевого самоврядування є суб’єктами оцінки впливу на 
довкілля при провадженні планованої діяльності, під якою розуміється 
планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію,  

Першочергові кроки  
для екологічного планування в 

об’єднаних територіальних громадах 
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технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію 
(демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище. 

Наголошуємо, що провадження господарської діяльності, експлуатація 
об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі 
видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних 
копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, 
передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження 
планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, 
ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і 
ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання 
техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або 
подовження строків її провадження забороняється. 

Також об’єднані територіальні громади є суб’єктами стратегічної 
екологічної оцінки, яка регламентується Законом України «Про стратегічну 
екологічну оцінку». Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення та поширюється на документи 
планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, 
рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з 
відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, 
туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких 
передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та 
об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки 
для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі 
(далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються 
створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

На території усіх ОТГ області розташовані та функціонують заповідні 
об’єкти. Наголошуємо, що законодавством України природно-заповідний фонд 
охороняється як національне надбання щодо якого встановлюється особливий 
режим охорони, відтворення і використання, а землевласники та 
землекористувачі відповідно до Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України», зобов’язані забезпечувати режим їх охорони і збереження. 

Водночас, на виконання ст.7 Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України», з метою забезпечення цілісності унікальних природних 
комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду області та 
унеможливлення їх нецільового використання, першочерговим для ОТГ є 
передбачити при формуванні місцевих бюджетів на 2021 рік виділення коштів 
на розробку відповідної землевпорядної документації з винесення в натуру меж 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах громади. 

Також однією з головних екологічних проблем громад області є 
незадовільний технічний стан та застаріле обладнання очисних споруд та 
каналізаційних мереж.  
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         Відтак очисні споруди на території області потребують реконструкції у 26 
населених пунктах, а будівництва – у 8 населених пунктах. Крім цього, 
централізованим водовідведенням у містах охоплено 77,7 % населення, у 
селищах міського типу – 27,8 %, а у сільських населених пунктах лише 1,1 %. 
Відповідно першочерговим завданням громад області є здійснення заходів щодо 
зменшення забруднення водних об’єктів шляхом виділення коштів для 
проведення будівництва/реконструкції очисних споруд та будівництва 
каналізаційних мереж на їх території. 

Окрім того, на території ОТГ області розташовано близько 800 вільних 
водних об’єктів в межах населених пунктів. З метою надходження додаткових 
коштів до місцевих бюджетів від сплати орендної плати, розвитку рибництва та 
створення нових робочих місць громадам необхідно налагодити роботу щодо 
проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди водних 
об’єктів, розташованих в межах населених пунктів на території ОТГ. 

Реалізація згаданих та інших задач, повноважень у сфері екології, 
оперативного реагування на виклики вимагає належної координації та 
контролю. З цією метою, у штат об’єднаної територіальної громади доцільно 
увести посаду працівника у галузі охорони навколишнього природного 
середовища. 

Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

Джерело: www.animal-show.kiev.ua 
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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 

Джерело: www.land.gov.ua 

60988 4623955000:06:000:0404 6.0496 Львівська область, Радехівський район, 

смт. Лопатин 

Для ведення 

підсобного 

сільського 

господарства 

12.01.2021           

11:00 

60989 4623955000:06:000:0409 20.5640 Львівська область, Радехівський район, 

смт. Лопатин 

Для ведення 

підсобного 

сільського 

господарства 

12.01.2021           

11:00 

61295  4624280600:19:000:0053 2.1669 Львівська область, Самбірський район, на 

терирорії Бісковицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

25.01.2021           

11:00 

61296  4624286900:07:000:0216  3.3420  Львівська область, Самбірський район, на 

терирорії Бісковицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

25.01.2021           

11:00 

61297 4624280600:15:000:0034 3.7467 Львівська область, Самбірський район, на 

території Бісковицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

25.01.2021           

11:00 

61371 4624283100:01:003:0221 3.9043  Львівська область, Самбірський район,  

с. Корналовичі 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

26.01.2021           

11:00 

61372 4624281200:08:000:0457 60.0000 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

26.01.2021           

11:00 

61373 4624286000:10:000:0652 6.2020 Львівська область, Самбірський район, 

Дублянська селищна рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.01.2021           

11:00 

61374 4624286000:10:000:0653 1.3255 Львівська область, Самбірський район, 

Дублянська селищна рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.01.2021           

11:00 

61375  4624283400:03:002:0257  0.2226 Львівська область, Самбірський район,      

с. Нові Бірчиці 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

26.01.2021           

11:00 

61278 4620386200:12:004:0001 12.4771 Львівська область, Бродівський район, 

Поповецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

27.01.2021           

11:00 

61273 4620681500:02:000:0056 29.7680 Львівська область, Буський район, 

Гумниська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

27.01.2021           

11:00 

61276  4620680800:11:001:0251  6.3558 Львівська область, Буський район, 

Балучинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

27.01.2021           

11:00 

61277 4622482000:18:000:0115 39.7046 Львівська область, Мостиський район, 

Дидятицька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

27.01.2021           

11:00 

61745 4620987600:04:000:0046 11.7000 Львівська область, Городоцький район, на 

території Родатицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

02.02.2021           

11:00 
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Спрощений підхід до впровадження НАССР 

В рамках Європейського тижня підприємництва 2020 за підтримки Проєкту 
ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері 
безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» 
Мінекономіки підготовлено серію інфографік щодо «спрощеного підходу» до 
впровадження НАССР, метою яких є надання практичної допомоги та сприяння 
розвитку підприємництва. 

Наша мета: надання практичної допомоги та сприяння розвитку 
підприємництва. 

Довідково: 
НАССР – упереджувальна система, яка ідентифікує, оцінює і контролює 

небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. 
«Спрощений підхід» передбачає застосування лише тих процедур НАССР, 

яких достатньо, щоб виробляти/вводити в обіг безпечні харчові продукти 
відповідно до оцінки ризику з урахуванням особливостей потужності (розміри 
потужності, технологічні процеси, асортимент продукції тощо. 

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: Проєкт ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері 

безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні»  

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


20 

2020 / № 24 (141) 

 

 

Чи можна вносити гербіціди 

 під час дощу 

Гербіцидний захист кукурудзи є необхідною складовою отримання гарного 
врожаю і опади не є перешкодою для їх внесення. 

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії «УкрАгроКом». 
У компанії, зокрема, нагадали, що гербіцидну обробку варто проводити до 

отримання сходів рослин кукурудзи. У цій справі дуже важлива наявність 
ґрунтової вологи. 

«Якщо через певні причини не встигли внести ґрунтовий гербіцид, 
потрібно зробити ставку на гербіциди після вегетації», – радять фахівці 
компанії. 

В компанії зазначають, що волога, а саме дощ, тільки сприяє дії ґрунтових 
гербіцидів на кукурудзі. 

«Найкращий варіант розриву між внесенням препарату й опадами – до               
2 годин (включно), адже за наявності в достатній кількості вологи в ґрунті 
гербіциди входять у контакт із ним за 2 години. Також впливає на їх дієвість і 
кількість опадів, гербіциди можуть промитися і бути токсичними для кукурудзи, 
в такому разі пропонуємо вносити ґрунтові гербіциди у суміші з прилипачем», – 
підсумували в «УкрАгроКомі». 

Джерело: www.agrotimes.net 

Raiffeisen Bank Aval запроваджує 

нову програму беззаставного 

кредитування 

Raiffeisen Bank Aval запроваджує програму беззаставного кредитування 
агровиробників на купівлю препаратів ALFA Smart Agro. Про це повідомляє 
прес-служба ALFA Smart Agro.  

Зазначається, що господарства можуть отримати кредит на суму від 300 
тис. гривень строком на один рік за спеціальними відсотковими ставками: 0,01% 
річних на перші 5 місяців; 15% річних на наступні 6−12 місяці.  

«Програма беззаставного кредитування вже діє. Щоб взяти в ній участь, 
необхідно звернутися до найближчого відділення Raiffeisen Bank Aval», − 
розповіли у компанії. Окрім того, продовжує діяти програма, за якою 
агровиробники можуть придбати препарати ALFA Smart Agro, отримавши 
фінансування у Raiffeisen Bank Aval за зниженими відсотковими ставками. 
Умови програми: відсоткові ставки: 0,01% річних на перші 5 місяців і 11,5% 
річних на наступні 6−12 місяці; застава: обладнання, транспорт, нерухомість.  

«В обох випадках – як при оформленні кредиту без застави, так і 
з заставою  − комісія банку за видачу коштів становить 0%»,  − підкреслили 
у ALFA Smart Agro. 

Джерело: www.agravery.com 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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Джерело: ДП “Oбласний 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 2,50 3,20 4,50 

Картопля стандарт 7,00 7.80 8,50 

Гриб печериця 27,00 32,50 38,00 

Буряк столовий 3,00 4,00 4,50 

Гарбуз 8,00 8.00 8,00 

Морква стандарт 4,00 4,50 5,00 

Капуста савойська 10.00 10,00 10,00 

Капуста броколі 45,00 45,00 45,00 

Гриба гливи 55,00 55.00 55,00 

Капуста пекінська 6,00 8,50 11,00 

Капуста брюссельська 35,00 42,50 50,00 

Капуста цвітна 30,00 35,00 40,00 

Перець гострий зелений 40,00 45,00 50,00 

Помідор салатний жовтий 35,00 35,00 35,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,50 4,00 4,50 

Цибуля зелена 70,00 95,00 120,00 

Рукола 130.00 130,00 130,00 

Редька чорна 7,00 7,00 7,00 

Цибуля-порей 12,00 12,00 12,00 

Яблуко Ренет Симиренка 9,00 10,50 12,00 

Чорнослив без кісточки 70,00 85,00 100,00 

Яблуко Чорний принц 10.00 11,00 12,00 

Яблуко  Ліголь 10,00 11,50 13,00 

Яблуко Голден 9,00 9.00 9,00 

Яблуко Гала 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Муцу 10,00 11,50 13,00 

Яблуко Чорний принц 13,00 13,50 14,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 30.12.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 24 (141) 

Яблуко Чемпіон 10,00 11.00 12,00 

Яблуко Декоста 12,00 13,00 14,00 

Яблуко Флоріна 10.00 10,00 10,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 30.12.2020 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 

CIF, 

дол.США 

Віка 10143 

Висівки пшеничні 4900  

Гірчиця 15000 12050 

Горох 9100 8367 8120 255 

Гречка 20500 

Зелений горох 10000 8500 

Коріандр 21500 19000 

Кукурудза 7296 6838 6983 6444 217 210 200 220 

Льон 13500 12421 

Люпин 7023 

Макуха ріпакова 7300 

Нут 15000 15000 

Овес 5850 5500 

Олія соняшникова 1185 

Просо 6700 5796 

Пшениця 1 клас 8000 

Пшениця 2 клас 8171 7872 8275 7600 249 252 

Пшениця 3 клас 8169 7779 7607 243 248 

Пшениця 4 клас 8094 7769 7500 238  

Пшениця 6 клас 6950 

Ріпак з ГМО 14275 14000 430 

Розторопша 25000 

Соєва олія 28750 

Соняшник 19500 19203 19450 19140 

Сорго біле 7000 6696 6430 

Сорго червоне 7200 6452 210 

Соя 15800 16334 16867  16245  435 

Соя без ГМО 17000 17033  15200 420 

Спельта 7000 13000 

Тритікале 6100 

 


