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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові обговорили актуальні 

питання захисту прав у сфері 

земельних відносин 

3 лютого у Львові із ініціативи Західного міжрегіонального управління 
юстиції Міністерства юстиції відбувся круглий стіл на тему: «Антирейдерське 
законодавство. Захист прав у сфері земельних правовідносин». 

Участь у круглому столі прийняли агровиробники, представники органів 
місцевого самоврядування, державні реєстратори, науковці, члени Комісії з 
сільського розвитку і агропромислової політики Громадської ради при Львівській 
облдержадміністрації, президент Львівської Аграрної палати Павло Музика, голова 
управи ЛАП Ігор Вуйцик, уповноважений ЛАП із Стрийського району Василь 
Лесів.  

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся начальник 
Західного міжрегіонального управління Юрій Добош, який відзначив важливі 
кроки держави для подолання рейдерства в сфері земельних відносин за останні 
місяці і посилення відповідальності. 

Начальник відділу Західного міжрегіонального управління Віталія Шепега 
докладно проінформувала присутніх про новацій антирейдерського законодавства, 
яке набуло чинності із  16 січня 2020 р., що дозволяє мінімізувати вплив даного 
явища на господарську діяльність. Окремі положення антирейдерського 
законодавства набувають чинності із 16 липня 2020 р. 

Голова Відділення Нотаріальної палати України у Львівській області Юрій 
Пилипенко розповів про основні кроки щодо діяльності нотаріусів при здійсненні 
відповідних правочинів із земельними ділянками. 

Заступник начальника управління Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Тетяна Борушок проінформувала учасників 
круглого столу про ефективність використання сільськогосподарських угідь в 
області, алгоритм реєстрацій сільгоспвиробників в Аграрному реєстрі і процедуру 
реєстрації громадських пасовищ в межах сільських рад у Держгеокадастрі.  

Науковці ВНЗ Львівщини, доценти Марія Ващишин, Ярина Гаєцька-Колотило 
і Наталія Ільків  проінформували про новели законопроекту про ринок 
сільськогосподарських земель, особливості поновлення договору оренди землі.    
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

В рамках конференції обговорили 

актуальні питання взаємодії 

 в ОТГ Львівщини 

6 лютого у Львові відбулася перша обласна конференція «Розумна взаємодія», 
яка реалізується в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) окремих регіонів 
України проєктом міжнародної технічної допомоги та Інститутом Громадянського 
Суспільства. 

 Участь у конференції прийняв голова Асамблеї Аграрних Палат України Ігор 
Вуйцик, члени комісії з сільського розвитку і агропромислової політики 
Громадської ради при Львівській облдержадміністрації, представники ОТГ 
області. 

В рамках конференції учасникам презентовано  основні підходами, 
інструментами та проміжними результатами пілотування проєкту в  Рудківській 
ОТГ Львівської області. Вказані ініціативи дозволяють покращити якість 
бюджетного процесу, взаємодію з Е-системами регіонального рівня. 

Джерело: dairycongress.org 
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Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у львівській області 

Відбулася семінар – нарада  

з актуальних питань бджільництва  

у Сокальському районі Львівщини 

14 лютого у актовому залі Сокальського районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби у Львівській області було проведено семінар – 
нараду з питань бджільництва. 

В семінарі – нараді прийняли участь : 
– Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної 

адміністрації – Юлія Шопська; 
– Начальник управління фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби у Львіській області – Микола Олексієнко; 
– Провідний спеціаліст Головного управління Держпродспоживслужби у 

Львіській області – Світлана Вега. 
Під час наради  було обговорено основні організаційно-правові засади та 

проблемні питання при здійсненні діяльності у сфері бджільництва, вимоги до 
безпечності і якості продуктів бджільництва, обговорено пропозиції  представників 
пасічників щодо удосконалення чинного законодавства у сфері бджільництва. 

Зокрема,  директор Департаменту агропромислового розвитку Юлія  Шопська 
висвітлила проблемні питання бджільництва Львівської області та роз’яснила 
умови кредитування та надання фінансової допомоги, як пасічникам так і 
сільськогосподарським виробникам. 

Начальник управління фітосанітарної  безпеки Микола Олексієнко   роз’яснив 
вимоги чинного законодавства щодо обробки полів пестицидами, обов’язків 
сільськогосподарських виробників. Та надав вичерпні відповіді учасникам наради. 

Представники Сокальського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області довели до відома пасічників основні 
вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» та надали відповіді на поставлені питання. 

В цей же день аналогічний семінар-нараду проведено Перемишлянським 
районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у 
Львівській області спільно з Товариством бджолярів Перемишлянського району  
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: www.grainexpo.com.ua 

На Львівщині громадян консультуватимуть 

із питань відновлення платоспроможності 

фізичних осіб 

  

7 лютого у Львові із ініціативи Асоціації правників України та                                    
АО «Юридична фірма «Аріо» відбулася презентація проєкту «Надання 
безоплатних консультацій із питань відновлення платоспроможності фізичних 
осіб», який реалізуватиметься на Львівщині протягом 2020 року за підтримки 
проєкту Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).  

Основну мету проекту в рамках офіційного заходу у Львові представили 
партнер АО «Юридична фірма «Аріо» Руслан Сидорович, член Ради відділення 
Асоціації правників у Львівській області Роман Посікіра, голова Ради арбітражних 
керуючих області Мар’ян Чорній та директор Регіонального центру  надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в області Ігор Микитин. 

Метою проєкту є надання безкоштовний консультацій людям що потребують 
підтримки із питань неплатоспроможності, про процедури відновлення 
платоспроможності та про реструктуризацію заборгованості фізичних осіб 
відповідно до законодавства України. Багато громадян, які потребують подібних 
тематичних консультацій проживають  в сільських територіях.  

Участь у заході прийняли члени Львівської Аграрної палати, які обговорили 
актуальні питання щодо співпраці із представником проєкту в області. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Аграріям Львівщини нагадують про   

Порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам 

племінної справи у тваринництві 

Відповідно до наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 19.06.2015 p. № 234 «Про затвердження Порядку присвоєння 
відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві і Технологічних 
вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва» (із 
змінами) та від 02.10.2015 p. № 378 «Про присвоєння відповідного статусу 
суб’єктам племінної справи у тваринництві» (із змінами), щоквартально до                          
30 березня, 30 червня, 30 вересня, 30 грудня 2020 року з метою присвоєння 
відповідного статусу суб’єкта з племінної справи у тваринництві департаментом 
агропромислового розвитку приймаються від суб’єкта господарювання, що 
претендує на присвоєння відповідного статусу суб’єкта з племінної справи у 
тваринництві наступні документи: заявка суб’єкта племінної справи у 
тваринництві на присвоєння статусу;кількісні та якісні показники продуктивності 
стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин (за 
наявності племінного стада) або кількісні та якісні показники виробничо-
господарської діяльності / результати діяльності суб’єкта племінної справи у 
тваринництві; ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний 
статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих 
інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу 
великої рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних 
(генетичних) ресурсів), видана уповноваженими особами. 

За детальною інформацією звертатись у відділ рослинництва і тваринництва 
за тел.: (032) 255-05-72. 
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Джерело: ГО “Львівське Братство Пасічників “РІЙ” 
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Джерело: www.agrotimes.net 
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Джерело: www.agro-business.com.ua 

Cімейні ферми отримають 50 млн грн 

компенсації за сплачений ЄСВ 

Сімейні фермерські господарства у 2020 році отримають 50 млн грн 
компенсації за сплачений єдиний соціальний внесок. 

Про це повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Тимофій Милованов. 

«Ми запустили механізм реєстрації сімейних фермерських господарств як 
фізичних осіб-підприємців. Тепер вони можуть обирати спрощену систему 
оподаткування – єдиний податок 4 група. Йдеться про 3,9 млн особистих 
селянських господарств – а це дуже потужна частина усього агро», – написав він. 

«Тож тепер вони можуть легалізуватися як сільськогосподарські виробники 
та отримувати з державного бюджету компенсацію за сплачений єдиний 
соціальний внесок. Виплати стартують вже цього року. На компенсацію 
планується виділити 50 млн грн», – повідомив міністр. 

За п’ять  років в аграрний сектор 

залучено 19.5 млрд грн завдяки 

аграрним розпискам 

Важливим фактором розвитку аграрної галузі, фермерського руху та бізнесу 
на селі є доступ до фінансових ресурсів. Аграрні розписки, які успішно діють в 
Україні з 2015 року, допомогли за цей час залучити в аграрний сектор 19,5 млрд 
грн. Зокрема, у 2019 році видано аграрних розписок на загальну суму 11,8 млрд 
грн. 

Про поточні результати, подальше функціонування аграрних розписок та 
напрацювання ефективного законодавчого поля йшлося під час круглого столу 
Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» за участю заступника міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса 
Висоцького, представників Швейцарського бюро співробітництва в Україні.  

Аграрні розписки дозволяють фермерам залучати кредитні ресурси під 
заставу майбутнього врожаю. Зокрема, на сьогодні вже видано аграрних розписок 
під 37 видів сільгосппродукції, в тому числі нішевої та органічної продукції.                                 
За словами заступника міністра, рівень невиконання аграрних розписок 
залишається низьким – близько 1,6%. Це дозволяє створювати привабливий 
інвестиційний клімат та залучати міжнародних інвесторів. Наразі, вже видано 12 
міжнародних аграрних розписок на загальну суму 11 млн грн. 

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

Орендар, який продовжує користуватися 

земельною ділянкою після закінчення 

строку договору оренди, продовжує 

сплачувати орендну плату 

Державна податкова служба інформує, що плата за землю – обов’язковий 
платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або 
орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі  –  
орендна плата). 

Норми встановлені пп. 14.1.147 ст. 14 Податкового кодексу України (ПКУ). 
Орендна плата  –  обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за 

користування земельною ділянкою (пп. 14.1.136 ст. 14 ПКУ). 
Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір 

оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ст. 288 ПКУ), а платником орендної плати  
–  орендар земельної ділянки (п. 288.2 ст. 288 ПКУ). 

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди 
між орендодавцем (власником) і орендарем (п. 288.4 ст. 288 ПКУ). 

Відповідно до ст. 31 Закону України від 06 жовтня 1998 року № 161-XIV «Про 
оренду землі» зі змінами та доповненнями (далі  –  Закон № 161) договір оренди 
землі припиняється у разі, зокрема закінчення строку, на який його було укладено. 

Згідно зі ст. 33 Закону № 161 по закінченню строку, на який було укладено 
договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами 
договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору 
оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). 

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення 
договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це 
орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим 
договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. 

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає 
проект додаткової угоди. 

У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після 
закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після 
закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у 
поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той 
самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. 

Враховуюче вищевикладене, якщо платник продовжує користуватися 
земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди та не отримав 
письмового заперечення від орендодавця щодо використання земельної ділянки, то 
до поновлення дії договору оренди такий платник буде сплачувати орендну плату 
відповідно до умов попереднього договору оренди землі. При цьому річна сума 
платежу не може бути меншою розміру, встановленого пп. 288.5.1 ст. 288 ПКУ. 
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Особливості справляння у 2020 році 

платежів за спеціальне використання 

рибних та інших водних живих ресурсів 

Податківці інформують, що відповідно до статей 9 та 10 Податкового кодексу 
України (ПКУ) плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих 
ресурсів (далі – Плата) у переліку загальнодержавних, місцевих податків та 
зборів  відсутня. 

Частиною п’ятою ст. 18 Закону України від 13.12.2001 р.№ 2894-III «Про 
тваринний світ» (із змінами і доповненнями, далі – Закон № 2894) визначено, що 
порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об’єктів 
тваринного світу встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з абзацом другим пункту 10 Порядку справляння збору за спеціальне 
використання рибних та інших водних живих ресурсів і розміри збору за 
спеціальне використання рибних ресурсів та інших водних живих ресурсів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 
449 (далі-Порядок), механізм справляння цього збору визначається Інструкцією 
про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних 
та інших водних живих ресурсів (далі-Інструкція), затвердженої спільним наказом 
Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки та  ДПА України від 
24.12.1999 № 167/156/299/300/650, зареєстрованим у Мін’юсті 14.01.2000 р. за № 
17/4238 та передбачає заповнення і подання до контролюючого органу Розрахунку 
платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів 

Форму Розрахунку затверджено додатком до п. 2.2. Інструкції. 
Відповідно до абзацу 2 п. 5 Порядку збір за спеціальне використання рибних 

та інших водних живих ресурсів – це сума авансового платежу за одержання 
користувачами квот вилову в розмірі 5 % вартості квоти щоквартальний збір за 
фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із зменшенням на суму 
авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-
меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших водних живих 
ресурсів. 

На підставі п. 2.2 Інструкції користувач зобов’язаний вести облік вилучених 
водних живих ресурсів та щокварталу складати в двох примірниках Розрахунок. 
Один примірник Розрахунку подається контролюючому органу за місцем 
реєстрації користувача як суб’єкта господарської діяльності, другий – органу 
рибоохорони Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач 
здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20числа місяця, наступного 
за звітним кварталом. 

Згідно з п. 2.6 Інструкції платежі за спеціальне використання водних живих 
ресурсів вносяться користувачем не пізніше 25 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом. 
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«Oсобисте селянське господарство»: коротка 

характеристика цільового призначення 

Правовою основою створення та діяльності особистих селянських господарств 
в Україні є Закон України «Про особисте селянське господарство»  від 15 травня 
2003 р., відповідно до якого особисте селянське господарство (далі – ОСГ) – це 
господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи 
фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 
родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб 
шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, 
реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого 
селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. 
Діяльність особистих селянських господарств має на меті забезпечення власних 
потреб мешканців сіл та селищ у продуктах харчування та праці на землі без 
створення юридичної особи. 

Кваліфікаційні ознаки ОСГ стосуються можливості членства та видів 
здійснення виробничо-господарської діяльності. Членами особистих селянських 
господарств можуть бути громадяни України, що мешкають на селі і досягли 18-
річного віку або з моменту укладання шлюбу. Члени особистого селянського 
господарства здійснюють діяльність на власний розсуд. Вони є особами, які 
забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України «Про 
зайнятість населення»  належать до зайнятого населення за умови, що робота в 
цьому господарстві для них є основною. 

Особисті селянські господарства не є суб’єктами аграрної підприємницької 
діяльності, а відповідна форма діяльності є способом організації праці на селі з 
обов'язковим використанням земельної ділянки, наданої у власність або переданої в 
оренду. Водночас, як свідчать вищенаведені статистичні показники, основними 
виробниками овочів, плодів та картоплі в Україні є саме особисті селянські 
господарства. Особисті селянські господарства не підлягають державній реєстрації, 
але відповідно до ст. 4 Закону України «Про особисте селянське господарство»  
вони підлягають обліку в сільських, селищних радах за місцем розташування 
земельної ділянки. 

Продаж виробленої в особистому селянському господарстві продукції 
рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх 
забою в сирому вигляді та у вигляді первинної обробки), продукції власного 
бджільництва не декларується та не оподатковується. 

Правовий режим земель особистого селянського господарства включає різні 
засоби формування загального масиву земель, призначених для ведення 
сільськогосподарського виробництва цією формою господарювання.  
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Так, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство»  визначає, 
що для ведення особистого селянського господарства використовують земельні 
ділянки розміром не більше 2 гектарів, передані фізичним особам у власність або 
оренду. Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію 
земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі 
менше 2 гектарів, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, 
встановлених ст. 121 Земельного Кодексу України для ведення особистого 
селянського господарства. 

Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства може бути 
збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її 
спадкування членами особистого селянського господарства, відповідно до Закону 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв) від 5 червня 2003 р. 

Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть бути власністю 
однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою 
власністю членів особистого селянського господарства. Членам особистого 
селянського господарства земельні частки (паї) можуть виділятися в натурі (на 
місцевості) єдиним масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну 
власність (подружжя). 

У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має 
право на виділення належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право 
набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для 
ведення індивідуального або колективного садівництва. Іноземні громадяни та 
особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення 
індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди. Земельні 
ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання 
багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а 
також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо. 

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки 
із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського 
господарства або садівництва у межах норм безоплатної приватизації, подають 
заяву про вибір місця розташування земельної ділянки до відповідної районної 
державної адміністрації або сільської, селищної ради за місцезнаходженням 
земельної ділянки. До заяви додаються: обґрунтування необхідності відведення 
земельної ділянки; позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце 
розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами; копія документа, що 
посвідчує особу. 

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян 
організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів 
робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.  
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Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних 
ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами 
архітектури і охорони культурної спадщини та подається на розгляд відповідних 
органів місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування. 
Державна адміністрація або сільська, селищна рада у місячний строк розглядає 
проект відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність. 
У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у 
передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання 
вирішується в судовому порядку. 

Члени особистого селянського господарства зобов’язані: дотримуватися вимог 
земельного законодавства та законодавства про охорону довкілля; забезпечувати 
використання земельної ділянки за цільовим призначенням; підвищувати 
родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі; не порушувати 
права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; дотримуватися 
правил добросусідства та обмежень, пов’язаних зі встановленням земельних 
сервітутів та охоронних зон; своєчасно сплачувати земельний податок або орендну 
плату; дотримуватися діючих нормативів щодо якості продукції, санітарних, 
екологічних та інших вимог, надавати сільським, селищним, міським радам 
необхідні дані щодо їх обліку. 

Джерело: www.prosnail.com.ua 
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Аграрні розписки – це можливість подбати 

про розвиток свого господарства 

У 2019 році завдяки змінам до валютного законодавства українські фермери 

отримали можливість видавати аграрні розписки на кредиторів-нерезидентів 

та залучати фінансування з-за кордону. Не лише українські фермери, але й 

іноземні кредитори вже спробували механізм на практиці.  

  

Компанія-трейдер Everwelle знаходиться в Естонії та понад 20 років 

займається торгівлею зерна на європейському ринку. В Україні компанія 

представлена підрозділом «Евервелле Україна», що працює переважно в північних 

та західних областях країни та спеціалізується на закупівлі кукурудзи, сої, ріпаку 

та іншої сільгосппродукції з загальним оборотом по групі компаній до 300 тис. 

тонн щорічно.  

З подачі українського представництва влітку 2019 року естонська Everwelle 

стала однією з перших компаній-нерезидентів, котрі прийняли від українських 

фермерів міжнародні аграрні розписки. Наразі компанія є найбільшим 

кредитором-нерезидентом за аграрними розписками: профінансувала                                            

11 міжнародних аграрних розписок на загальну вартість близько 1,7 млн. доларів. 

За словами Віталія Нестерука, директора ТОВ «Евервелле Україна», 

основною мотивацією компанії працювати з міжнародними аграрними 

розписками став запит українських агровиробників: навіть невеликий виробник, 

маючи кілька сотень гектарів в обробітку, прагне здійснювати експортні операції. 

Аграрні розписки дозволяють Everwelle надавати агровиробникам передоплату у 

валюті під поставку зерна, забезпечену заставою майбутнього врожаю.  

«Нам не цікава іпотека, застава рухомого і нерухомого майна. З огляду на 

специфіку нашої діяльності нас цікавить саме застава зернових. І це підштовхнуло 

нас до використання цього інструменту. Аграрна розписка також  підкуповує 

своєю простотою і розумінням того, як вона працює», – додає Віталій Нестерук. 

Простота роботи з інструментом втілена і для фермерів, котрі співпрацюють з 

Everwelle. «Евервелле Україна» відіграє роль комунікатора при підготовці та 

видачі міжнародної аграрної розписки, а також надає усі необхідні документи з 

боку кредитора, належним чином перекладені та завірені. Невеликий кредитний 

комітет в Україні і в Таллінні ухвалює рішення щодо фінансування фермера після 

стандартних процедур перевірки – документи, зокрема і щодо права користування 

землею, аналіз платоспроможності, культур та обсягів виробництва тощо.  
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Міжнародні аграрні розписки цікаві для українських фермерів, бо дозволяють 
вирішити комплекс питань. Це і можливість отримати передоплату за зерно у 
валюті, самостійно експортувати і планувати податкові платежі підприємства, 
зокрема щодо ПДВ.  

На думку Віталія, використання розписок значно спростить доступ фермерів 
до фінансування. Українські фінансові інституції не завжди помічають невеликі 
підприємства, а здебільшого орієнтовані на співпрацю з потужними 
господарствами з достатнім заставним майном. Для Everwelle співпраця з малими 
та середніми за розмірами господарствами цілком прийнятна. 

«Наш клієнт – це переважно малий і середній виробник, – зазначає Віталій 
Нестерук. - Нам важливо отримати мінімальну партію – 230 тонн. Навіть для 
невеличкого фермерського господарства це цілком прийнятно. Маємо клієнтів, які 
обробляють трохи більше ста гектарів. Водночас у нас є виробники, які мають і                      
7 тис., і 10 тис. гектарів».   

Найбільшою перешкодою до залучення фінансування з-за кордону Віталій 
вважає роботу в тіні. Багато виробників офіційно обробляють, наприклад, 100 
гектарів, а неофіційно – набагато більше. Ці виробники фактично вирощують 
чимало зерна, але офіційно землі у них мало, а можливості використовувати 
прозорі інструменти дуже обмежені. «Аграрні розписки сприяють детінізації 
сільського господарства, щоб наші виробники виходили з тіні, офіційно платили 
податки, показували, скільки реально вони землі обробляють, які у них дійсні 
витрати тощо», – додає директор «Евервелле Україна».  

Загалом, за оцінкою Віталія, запити на міжнародні аграрні розписки 
збільшуються. Тож Everwelle формує відповідний бюджет для роботи з 
міжнародними аграрними розписками і на сезон 2020 року.  

«Міжнародні аграрні розписки допомагають малоземельним фермерам не 
просто вижити в складних економічних умовах, коли і конкуренція на ринку 
зростає, і погодні умови через зміну клімату весь час погіршуються, а й подбати 
про подальший розвиток своїх господарств», – підсумовує Віталій.  

  
Для довідки 
IFC відіграє важливу роль у розширенні доступу до фінансування для малих і 

середніх сільськогосподарських підприємств в Україні. За підтримки Державного 
секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) у 2015 році IFC  розпочала 
п'ятирічну програму «Аграрні розписки в Україні», яка дозволить українським 
агровиробникам використовувати аграрні розписки, щоб отримати фінансування 
для поповнення оборотного капіталу, придбання техніки, високоякісного насіння та 
інших виробничих ресурсів. Всього на початок лютого поточного року в Україні 
видано 2767 аграрних розписок на загальну суму 19,5 млрд. грн. 

  
Автор: Микола Луговий, Національний прес-клуб «Українська перспектива» 
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Сімейне фермерське господарство. 

Створення та державна реєстрація 

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, 
які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на 
земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, зокрема в 
оренду, для ведення фермерського господарства, товарного 
сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, 
відповідно до закону. 

 Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, 
встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома 
громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, 
права власності або користування земельною ділянкою 

Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус 
сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій 
діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно 
члени однієї сім’ї, відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. 

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи 
організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на 
підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського 
господарства. 

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається 
фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає 
нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок 
фермерського господарства. 

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі 
одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою 
самостійно в письмовій формі. 

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи 
є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного 
фермерського господарства, який реєструється як фізична особа-підприємець. 

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного 
фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має 
зареєструватися як фізична особа-підприємець або зареєструвати зміни до 
відомостей про фізичну особу-підприємця в порядку, встановленому Законом 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань». 
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Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі 
документи: 

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем; 
2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування 

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на 
додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за 
бажанням заявника; 

3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або 
піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла 
шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не 
має повної цивільної дієздатності; 

4) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства. 
Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи: 
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 
2) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених 

цим Законом; 
3) копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі 

внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки 
платника податків; 

4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність 
права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі 
внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, 
які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта; 

5) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - 
у разі створення фізичною особою-підприємцем сімейного фермерського 
господарства відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», 
договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій 
редакції – у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про 
створення сімейного фермерського господарства. 

Від імені сімейного фермерського 
господарства без статусу юридичної особи 
має право виступати голова цього 
господарства або уповноважений ним у 
встановленому цивільним законодавством 
порядку один із членів господарства. 
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Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського 
господарства визначають: 

а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його 
діяльності; 

б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів 
господарства; 

в) правовий режим спільного майна членів господарства; 
г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) 

діяльності господарства між його членами; 
ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього; 
д) трудові відносини членів господарства; 
е) прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного 

зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, 
реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються); 

є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству. 
Важливим нововведенням є набрання чинності 01 січня 2020 року Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 565 «Про затвердження 
Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової 
підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови 
сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» за програмою «Фінансова підтримка 
фермерських господарств», які спрямовуються на додаткову фінансову підтримку 
фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств. 

Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу 
Державної фіскальної служби за місцем свого обліку як платника внеску відповідні 
заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (крім осіб, 
зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку) за формою згідно з 
додатками. 

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) 
про утворення сімейного фермерського господарства. 

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського 
господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви. 

  
Джерело: Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Львів) 
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У січні цього року завершився конкурс мікрогрантових проектів «Село. Кроки 
до розвитку» у Львівській області, що тривав з квітня 2019 року. Проект 
фінансувався ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» і організовувався ГО «Клуб 
Ділових Людей Україна».  

23 січня у Львові відбулася звітна конференція організаторів і переможців 
проекту. Учасники разом з менеджеркою з корпоративної соціальної 
відповідальності і керівницею конкурсу «Село. Кроки до розвитку» від ПрАТ 
«Миронівський хлібопродукт» Світланою Мигаль та координаторкою від Клубу 
Ділових Людей Україна Анною Приведою підводили підсумки реалізації проекту. 

Нагадаємо, що конкурс проводився для мешканців сільських територій, які 
прагнули розвивати існуючу/нову власну справу, а також передбачав написання 
учасниками бізнес-планів і їх подальший захист. У серпні 2019 року конкурсною 
комісією було визначено 16 переможців Львівщини, які отримали по 50 000 грн. 
грантових коштів на закупівлю обладнання для розвитку свого бізнесу.   

Усі присутні на зустрічі знову згадали про основні етапи реалізації проекту, 
відзначили користь навчання по написанню бізнес-планів, поділилися інформацією 
про закуплене обладнання і побачили фотозвіт організаторів по проведеній 
процедурі  моніторингу та брендування.  

Учасники ділилися своїми враженнями від участі у проекті, розповідали про 
те, як змінився їхній бізнес і ритм життя після отримання гранту. 

На сироварні «З Гарбузового Раю» (с. Мильчиці Городоцького району) молоде 
подружжя Ігор Рева та Соломія Братах вже створило навчальну кімнату і проводить 
майстер-класи для дітей та дорослих. 

Власниця ФГ «Марвер», що на Яворівщині, Галина Єзерська  закупила лінію 
напування для курчат-бройлерів. 

Після участі Іванки Муравської в проекті на карті Жовківщини з’явився 
єдиний в околицях магазин промислових товарів у Туринці. 

Сироварка Іванка Кемпа (ФГ «Чародійка», Дрогобиччина) оновила своє 
приміщення і невтомно варить 17 видів сирів.  

Гранти на закупівлю обладнання 

для фермерів Львівщини  
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В селі Мужиловичі Яворівського району запрацювала перукарня «Марія» 
підприємиці Марії Карпи. 

А на меблевому підприємстві БогданаВовка в с. Яблунівці (Буський район) 
працівники створюють якісні ламелі на новому верстаті. 

Власник еко-ферми «Шароле» Брушньовський Любомир закупив музичну 
апаратуру для організації дискотек і свят у селах Дрогобиччини. 

У селі Жулин Стрийського району стоматолог Тарас Костецький  відкрив 
єдиний в найближчих околицях стоматологічний кабінет. 

Переселенка з Криму активна підприємиця Усніє Мисько разом з чоловіком 
уже розвиває сімейний бізнес в селі Рихтичі – якісна електродіагностика та ремонт 
легкових автомобілів. 

А в Жовківсьому районі в новенькій духовці випікає свої пряники Іванна 
Паска. 

Деякі учасники проекту активно готуються втілювати свої мрії з настанням 
тепла. Зовсім скоро на Бущині прокинуться жабки на жаб’ячій фермі Давидка 
Ореста, оживе ягідне господарство Екологічна платформа «Мельники» Юрія 
Мельника в Перемишлянському районі, Олег  Бейзик почне очищати зерно на 
своєму підприємстві «Кам’янка Лісова» (Жовківщина). 

Iгор Сабадаш за грантові кошти придбав мотоблок для косарки аби за тепла 
заготовлювати корми на Еко-Ранчо Сабадаш (с. Мшана Городоцький район), 
аграрій з Дрогобиччини Мирослав Драб дочекається нового врожаю ожини і почне 
заморозку ягід, реалізує свій задум і Богдан Зелений , який створив молочарський 
кооператив на Жовківщині і завдяки придбаному обладнанню зовсім скоро 
розпочне збір молока в мешканців кількох прилеглих сіл. 

«Серед 300 конкурсантів комісія обрала 100 грантерів з 8 областей України, з 
яких 16 на переможців були саме у Львівській області. Загалом конкурс виправдав 
наші очікування. Я побачила дуже багато перспективних бізнес-проектів. Вони всі 
різні, але мають свою родзинку і позитивний соціальний ефект. У цьому році 
більшість проектів поєднують у собі історію, культуру, традиції, бізнес і еко-
туризм. Що цікаво, цього року ми отримали багато заявок проектів, котрі 
відзначаються еко-орієнтованою складовою». Якщо в минулі роки на проект 
подавалась велика кількість учасників, котрі прагнули розвивати свій бізнес у сфері 
бджільництва, то цьогоріч домінуючою сферою було сироваріння», – зазначила 
керівниця проекту Світлана Мигаль.  

«Ми переїхали зі Львова в с. Мильчиці Городоцького району, – розповіли 
власники сироварні «Гарбузовий Рай» Ігор та його дружина Соломія, – за 5 років 
ми досліджували новий простір і спробували займатися багатьма речами: 
переробляли ягоди і фрукти, дикороси, розводили курей, гусей, свиней, кіз. Згодом 
почали займатися переробкою молока. Саме так виникла ідея займатися 
сироварінням. Завдяки отриманому від ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» гранту 
було придбано відповідне обладнання: столи, посуд тощо. Що цікаво, участь у 
проекті наштовхнула на реалізацію ще однієї ідеї – створення школи, де 
проводяться майстер-класи по сироварінню для дітей та дорослих.  

https://www.facebook.com/trsdental?__tn__=K-R&eid=ARBojCPifB1xHOJkdWU8_59p6jV_rjgPH1CnX5m4Y1ZEdG1Epa_MP77i5_UfvsVc8Mpa7TyG9-TtLm-z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkgngoh16qjYchcWIyEvdmlDnft5qNSxkkdT0YESY8J3f8u7xZ44lpz4RARtSy4gqimWlVeN-fSjeHnfluby90g3eb5giwyW3yUeB7dlaC9rCGgoWvdxeuVjF9KEtKCkgsdpY-mb9p2BM5PKxQ-QER9JBc0JxwkY-XXlNS2P7hM1zDi4zIe9qwNlYvvQBrSf1FzGXdvfPzha60
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В майбутньому ми плануємо мати власну ферму і працювати для розвитку 
українського села, адже тут є чимало можливостей»,   

На зустрічі також були присутні заступниця директора Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської Людмила Гончаренко і керівник 
сільськогосподарського дорадчого центру «Фермерська країна»  Павло Дигдало.  

Людмила Гончаренко розповіла про основні напрями роботи Департаменту та 
різноманітні грантові та кредитні програми і підтримки підприємців 
агропромислового сектору, а також відзначила важливість реалізації подібних 
проектів для розвитку мікро, малого і середнього бізнесу.  

Павло Дигдало зазначив: «Такі соціально спрямовані проекти як «Село. 
Кроки до розвитку» – чудова ініціатива, коли «великі» підприємства допомагають 
«розвиватися малим». Проект ПрАТ «Миронівського хлібопродукт» може служити 
гарним прикладом для наслідування». 

Джерело: ГО “Клуб Ділових Людей Україна” 

Джерело: www.5-7-9.gov.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 

46166 4622481000:02:000:0027  15.3547  Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради  
Для ведення 

фермерського 

господарства  

11.03.2020           

11:00 

46177 4622484000:12:000:0013  27.3232  Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради  
Для ведення 

фермерського 

господарства 

11.03.2020           

11:00 

46174 4622485200:08:000:0061  21.9524  Львівська область, Мостиський район, на 

території Мостиської міської ради  
Для ведення 

фермерського 

господарства  

11.03.2020           

11:00 

 

46221 4622789200:25:000:0008  4.4448  Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2020           

11:00 

46218 4622789200:25:000:0007  5.7211  Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2020           

11:00 

46237 4621885800:04:000:0417  11.5541  Львівська область, Золочівський район, 

територія Почапівської сільської ради  
Для ведення 

селянського 

(фермерського) 

господарства  

11.03.2020           

11:00 

 

46229 4622789200:25:000:0009  4.5000  Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
 

11.03.2020           

11:00 

46143 4625585700:04:000:0058  8.4141 Львівська область, Турківський район, 

Мохнатська сільська рада 
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

10.03.2020           

11:00 

46148  4625583900:09:000:0071  14.0574  Львівська область, Турківський район, 

Комарницька сільська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.03.2020           

11:00 

45831 4622183300:06:000:0515  14.2856  Львівська область, Кам'янкаБузький 

район, на території Жовтанецької сільської 

ради  

Для  колективного 

садівництва 
10.03.2020           

11:00 

46142 4625581300:03:000:0001  9.9546  Львівська область, Турківський район, 

Верхньовисоцька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.03.2020           

11:00 

45825 4622183300:11:000:1906  7.1412  Львівська область, Кам'янкаБузький 

район, на території Жовтанецької сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

10.03.2020           

11:00 

45828 4622183300:09:000:1063 22.5000  Львівська область, Кам'янкаБузький 

район, на території Жовтанецької сільської 

ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

10.03.2020           

11:00 



27 

2020 / № 3 (120) 

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 

 

 46354 

  

 

 

 4622184800:04:000:0507 

  

 

 

 30.9580 

  

 

 

 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2020           

11:00 

 

 46352 

  

 

 

 4621885800:04:000:0420 

  

 

 

 9.3128 

  

 

 

 Львівська область, Золочівський район, 

Почапівська сільська рада   

 

Для ведення 

фермерського 

господарства  

17.03.2020           

11:00 

 

 

 46356 

  

 

 

 4622184800:06:000:0491 

  

 

 

 16.4200 

  

 

 

 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничнівська сільська  рада 

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2020           

11:00 

 

 46353 

  

 

 

 4622184600:06:000:0345 

  

 

 

 10.0840 

  

 

 

 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Незнанівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2020           

11:00 

46521 

  

 

4625185500:05:000:0214 

  

 

11.8443 

  

 

Львівська область, Старосамбірський 

район, Страшевицька сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

17.03.2020           

11:00 

 

46357 

  

 

4623981200:02:000:1849 

  

 

8.2237 

  

 

Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
 

17.03.2020           

11:00 

46453 

  

 

4622784700:09:000:0189 

  

 

7.6200 

  

 

Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2020           

11:00 

46393 

  

 

4620684600:01:000:0052 

  

 

32.7907 

  

 

Львівська область, Буський район, 

Переволочнянська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2020           

11:00 

46387 

  

 

4620684600:01:000:0048 

  

 

15.3219 

  

 

Львівська область, Буський район, 

Переволочнянська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2020           

11:00 

46385 

  

 

4620686200:12:000:0138 

  

 

14.0000 

  

 

Львівська область, Буський район, 

територія Топорівської сільської ради 

  

 

Для ведення 
фермерського 

господарства 

16.03.2020           

11:00 

46467 

  

 

4622784700:09:000:0188 

  

 

0.7110 

  

 

Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

  

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

16.03.2020           

11:00 

46464 

  

 

4622784700:09:000:0186 

  

 

1.6330 

  

 

Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

  

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

16.03.2020           

11:00 



28 

2020 / № 3 (120) 

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 

 

 46513 

  

 

 

 4622786400:21:000:0062 

  

 

 

 4.5000 

  

 

 Львівська область, Жовківський район, 

Надичівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2020           

11:00 

 

 46514 

  

 

 

 4622785200:13:000:0052 

  

 

 

 6.0000 

  

 

 

 Львівська область, Жовківський район, 

Липницька сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2020           

11:00 

 

 46516 

  

 

 

 4622710200:07:000:0086 

  

 

 20.5000 

  

 

 

 Львівська область, Жовківський район, 

Дублянська міська рада   

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2020           

11:00 

 

 46518 

  

 

 

 4623310300:08:000:0453 

  

 

 

 16.9112 

  

 

 Львівська область, Перемишлянський            

район, Бібрська міська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2020           

11:00 

 

 46511 

  

 

 

 4622786400:21:000:0064 

  

 

 

 11.0000 

  

 

 Львівська область, Жовківський район, 

Надичівська сільська рада  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2020           

11:00 

 
 46512 

  
 

 
 4622786400:21:000:0063 

  
 

 
 6.0000 

  
 

 Львівська область, Жовківський район, 

Надичівська сільська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2020           

11:00 

Джерело: www.ukragroconsult.com 
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Аукціон із продажу права оренди 

земльних ділянок із водними 

об’єктами на Львівщині  

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 05 березня 2020 року о 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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

 8. 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; 

9. 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; 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

10. Ставок площею 8,1990 га, який розташований на території Новосільської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на земельній 
ділянці площею 10,3070 га; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. Ставок площею 2,2094 га, який розташований на території Черницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 2,5210 га; 

16. 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; 

17. 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; 

18. 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. 

Останній день прийому заяв – 28.02.2020 р. до 14 год.30 хв 

Джерело: www.ubf.international 



31 

2020 / № 3 (120) 

  
Катерина Яцух, провідний науковий співробітник лабораторії 

захисту рослин, канд. біол. наук 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону 

НААН 

Що треба врахувати для ефективної боротьби  

з бур’янами на посівах сільськогосподарських культур? 

Народне прислів’я гласить: готуй віз зимою, а сани – влітку. Хоч за вікном ще 
календарна зима, але ми розпочнемо коротенький курс лекцій про шкідливі 
організми сільськогосподарських культур: бур’янів, шкідників та хвороб. Сьогодні 
розглянемо перший з цих трьох видів. Ця інформація буде корисна в першу чергу 
тим, хто не має відповідної агрономічної освіти, але вирощує 
сільськогоспопарську продукцію на присадибній або дачній ділянках землі. 

Бур’яни – це рослини, що не культивуються на полі, але проростають разом з 
культурними і конкурують з ними за світло, вологу та поживні речовини, 
знижують продуктивність культурних рослин та погіршують якість продукції і 
можуть призводити до їх загибелі. Крім того, вони сприяють поширенню 
шкідників і хвороб, ускладнюють технологію вирощування культур, знижують 
родючість грунту, збирання та переробку врожаю. Збитки від них більші, ніж від 
шкідників і хвороб разом узятих. Бур’яни є одвічним і найбільшим ворогом 
хлібороба, який завжди вів боротьбу з ними, використовуючи різні методи і засоби. 
Коротко розглянемо характеристику бур’янів. На сьогоднішній день значно зросли 
площі земель в індивідуальному користуванні, але, в зв’язку з економічною 
скрутою, а подеколи і невмінням, фітосанітарний стан полів поганий.  Особливо 
викликають тривогу поля, засмічені осотами (будяками), так званим в народі 
“українським бавовником”, площі під яким зростають з року в рік. Насамперед 
наведу коротку характеристику класифікації бур’янів. 

За особливостями життєвого циклу автотрофні бур’яни поділяють на 
малорічні і багаторічні. 

Малорічні живуть 1-2 роки, плодоносять один раз і розмножуються майже 
виключно насінням. Серед малорічних бур’янів розрізняють ефемери, з яких 
найбільш поширений зірочник середній (в народі цей бур’ян називають мокрець, 
за одне літо дає 3-4 урожаї), ярі (ранні й пізні) –  гірчиця польова, жабрій 
звичайний, лобода біла, гірчак березковидний, гірчак шорсткий, підмаренник 
чіпкий, куряче просо, голінзога дрібноквіткова зимуючі – волошка синя, грицики 
звичайні, талабан польовий, триреберник непахучий, мак, озимі – метлюг 
звичайний та дворічні – буркун білий. 

Багаторічні бур’яни живуть кілька років, плодоносять щороку і можуть 
розмножуватися як насінням, так і вегетативно (пирій повзучий, хвощ польовий 
(сосонка), м’ята польова, берізка польова, яку в народі помилково називають 
повитицею, осот жовтий та осот рожевий, які в народі частіше називають 
будяками. 
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Таблиця 1 

Найбільш поширені бур’яни в посівах сільськогосподарських культур 

  

Назва бур’яну 

  

Життєва форма 

Температура 

проростання 

насіння, °С 

Глибина 

проростання, 

см 

Насінна 

продуктив- 

ність. шт. 

1 2 3 4 5 

Дводольні 

Талабан польовий Однорічний, інколи 

зимуючий 

2-4 0,5-3 14000 

Гірчиця польова Однорічний, ранній ярий 

2-4 0,5-3 30000 

Триреберник непахучий (дика 

ромашка) 

Однорічний, інколи 

зимуючий 
2-4 0-5 1,6 млн. 

Зірочник середній (мокрець) Однорічний, 

ефемер 
3-5 0,5-3 25000 

Голінзога дрібноквіткова 

 (щур,мариня) 

Однорічний, пізний ярий 

8-10 0,5-3 10000 

Жабрій звичайний Однорічний, ранній ярий 

3-4 0,5-3 5,2 млн. 

Підмаренник чіпкий Однорічний, інколи 

зимуючий 1-2 0-10 12000 

Мак польовий Однорічний, 

зимуючий 4-5 1-1,5 50000 

Лобода біла Однорічний, ярий 3-4 1-4 700000 

Гірчак 

березковидний* 

Однорічний, ярий 

2-4 0,5-4 600 

Гірчак шорсткий Однорічний, ярий 4-6 1-3 7000 

Волошка синя Однорічний, 

зимуючий 4-6 1-1,5 7000 

Берізка польова Багаторічний,   

коренепаростковий 4-6 1-15 10000 

Хвощ польовий (сосонка) Багаторічний, 

кореневий 
4-6 1-20   

Осот рожевий (будяк) Багаторічний,  

коренепаростковий 4-6 1-20 35000 

Злакові 

Куряче просо Однорічний, ярий пізній 

4-6 1-12 60000 

Метлюг звичайний Однорічний озимий, 

інколи ярий 4-6 1-2 16000 

Пирій повзучий Багаторічний, 

кореневищний 2-4 1-3 19000 

Джерело: розробка автора 

Примітка: *цей бур’ян подібний до берізки польової, але обвиває рослини справа вгору наліво, 

а берізка - навпаки. 
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Важливою властивістю насіння багатьох 
бур’янів є здатність зберігати схожість 
протягом досить тривалого часу, що часто 
дуже ускладнює та сповільнює боротьбу з 
ними. Якщо насіння більшості 
сільськогосподарських культур, зокрема 
злаків, зберігає схожість здебільшого 5-10 
років, то в багатьох бур’янів воно буває 
життєздатним у грунті протягом багатьох 
років. 

Так, насіння гірчиці польової, гірчака березковидного зберігає в грунті 
життєздатність не менше 13 років, осоту (будяка) – 20, зірочника – 30, грициків – 
35, лободи – 38, берізки польової – 50, буркуну білого – 77, щавлю кучерявого –                  
80 років. Отже, у зв’язку з високою плодючістю і здатністю насіння зберігати 
довгий час життєздатність, у грунті майже завжди є великі запаси його. Слід 
врахувати,  що насіння деяких з них (осоти) мають летючки і переносяться на 
далекі відстані. Насіння бур’янів може потрапляти на поля разом із свіжим гноєм, 
а при неправильному зберіганні його – і при внесенні в напівперепрілому стані. 

Не будемо зупинятися на агротехнічних заходах боротьби з бур’янами, бо 
вони давно відомі, а більше уваги зверну на хімічні (так звані гербіциди), бо 
препарати частіше міняються. На ефективність дії гербіцидів впливають 
температура, опади, стадія розвитку бур’янів, кількість робочого розчину, вміст 
органіки, вологість ґрунту та багато інших чинників. За способом проникнення в 
рослину розрізняють грунтові та післясходові гербіциди. 

Ґрунтові гербіциди (досходові) застосовують до появи сходів. Вони діють на 
рослини, які проростають з насіння, тому можуть знищувати лише однорічні 
бур’яни. 

Ґрунтові гербіциди мають подовжену дію і можуть стримувати кілька хвиль 
бур’янів. Цим вони вигідно відрізняються від посходових (страхових) гербіцидів, 
які діють тільки на пророслі рослини. Використання ґрунтових гербіцидів дозволяє 
отримати кращі сходи без шкідливого впливу з боку бур’янів. При використанні 
ґрунтових гербіцидів важливо враховувати якість підготовки ґрунту. Великі грудки 
помітно зменшують ефективну дію препарату, тому слід ретельно розробити ґрунт 
до внесення гербіцидів. Вологий ґрунт та помірна температура повітря є 
найважливішими чинниками ефективної дії грунтових гербіцидів. Як правильно 
розрахувати потребу препарату і кількість води при його внесенні? Наведемо цю 
потребу на прикладі застосування грунтового гербіциду Зенкор Ліквід на посадках 
картоплі до сходів культури. Згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні» норма витрати препарату 1 літр (1000 мл) 
на гектар (100 арів).   На площу 1 ар (сотку) нам потрібно буде 10 мл препарату.                    
На 1 гектар площі для боротьби з бур’янами витрачається в основному 300 л води, 
то на 1 ар відповідно – 3 л води.  
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Посходові (страхові) гербіциди застосовуються на розвинених бур’янах.                          
Ці гербіциди проникають через надземні органи (листки, стебла, черешки) і 
застосовуються після появи сходів культури, але не контролюють нові бур’яни, які 
відростають. Тому треба вибрати час, коли проросте більша частина бур’янів, яка 
може зашкодити культурним рослинам. При внесенні страхових гербіцидів слід 
враховувати оптимальні (найчутливіші до дії гербіцидів) фази розвитку бур’янів, 
дотримуватися температурного режиму внесення (найкраще – при температурі +15 
–20°С), не вносити препарати, коли бур’яни перебувають у стресовому стані, 
звертати увагу на кількість внесення робочого розчину. Головним чинником, який 
спонукає обрати ту чи іншу діючу речовину (гербіцид) є види бур’янів, їх фаза 
розвитку та фаза розвитку культури. Краще використати гербіциди, які мають 
більш широке вікно використання за фазами розвитку бур’янів. Крім цього треба 
враховувати температуру повітря, при якій треба вносити гербіциди. Тільки суворе 
дотримання всіх рекомендованих правил дасть високу ефективність вибраного 
гербіциду. 

Для боротьби з пирієм повзучим на сільськогосподарських культурах (крім 
зернових та кукурудзи) рекомендовано так звані гербіциди-грамінітициди. Основна 
вимога при їх застосуванні – це висота пирію не менше 10-15см і температура 
повітря не нижче 11-12°С незалежно від фази розвитку культури. 

Страхові гербіциди слід вносити на сухі зелені рослини, бажано в другій 
половині дня. 

Не забувайте, що при використанні гербіцидів треба суворо дотримуватись 
правил техніки безпеки, вносити їх тільки обприскувачами. 

Поєднання всіх заходів боротьби з бур’янами дасть хороші результати і, 
відповідно, високі врожаї вирощуваної культури. 

Отже, на 1 ар (сотку) нам 
потрібно 10 мл гербіциду Зенкор 
Ліквід розчинити в 3 л води, на  
5 арів –  50 мл препарату і 15 л 
води і т. д., тобто перемножити 
на кількість арів. На деяких 
етикетках (дрібних фасовках) 
рекомендується витрата води 5 л 
на 1 ар (100 кв. м). Це оправдано 
для грунтових гербіцидів, але 
цю кількість розчину потрібно 
витратити на площу  1 ар і не 
більше. 
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До 1 березня здійснюється прийом планів-схем розташування 

насіннєвих посівів перехреснозапильних культур 

З метою отримання насіння перехреснозапильних культур з високими 
сортовими якостями (тритикале, жита, гречки, кукурудзи, сорго зернового, 
цукрового та кормового буряка, соняшнику, ріпаку, гірчиці, редьки олійної, 
суріпиці, рицини, рижію, маку олійного, бобів, вики озимої, люпину, багаторічних 
бобових та злакових трав, буркуну, серадели, суданської трави, могару та інших) 
необхідно при їх вирощуванні дотримуватися норм просторової ізоляції, щоб 
захистити посіви від запилення іншими видами, сортами та гібридами цих 
сільськогосподарських культур. 

Законом України «Про насіння і садивний матеріал» (стаття 13) суб’єктам 
насінництва та розсадництва надано право на перевагу при розташуванні 
насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) 
перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками, вимагати 
відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів 
перехреснозапильних культур іншими сортами внаслідок порушення їх прав на 
перевагу при розташуванні насіннєвих посівів, звертатися до відповідних органів 
виконавчої влади або до суду в разі порушення цього права. 

Процедуру узгодження розташування насіннєвих посівів 
перехреснозапильних культур суб’єктами насінництва та розсадництва 
встановлює «Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів», який 
затверджено наказом Мінагрополітики України від 7 жовтня 2016 року № 365. 

Під правом на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів розуміють, що в 
разі подання суб’єктом насінництва та розсадництва плану-схеми розташування 
насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального 
органу Держпродспоживслужби, інші суб’єкти господарювання не мають права 
розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на меншій відстані 
від допустимих норм просторової ізоляції. Подання планів-схем розташування 
насіннєвих посівів перехреснозапильних культур проводиться до 1 березня року, в 
якому здійснюватиметься посів. 

Суб’єкт насінництва та розсадництва відповідно до запланованого обсягу 
виробництва насіння узгоджує питання невисівання споріднених 
перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які 
використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані 
меншій, ніж передбачено нормами просторової ізоляції. В результаті може 
укладатися угода про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин, а 
також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом 
небажаного запилення. 

Прийом планів-схем розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних 
культур від суб’єктів насінництва та розсадництва проводять Головні управління 
Держпродспоживслужби в областях. Термін подання – до 1 березня 2020 року. 
Джерело: www.consumer.gov.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова рання 13,00 13,00 13,00 

Капуста  білоголова 4,00 4,00 5,00 

Капуста пекінська 10,00 11,50 13,00 

Капуста червоноголова 10,00 10,00 10,00 

Картопля стандарт 6,00 6,80 7,50 

Морква стандарт 3,00 3,00 3,00 

Буряк столовий  4,00 4,50 5,00 

Капуста савойська  12,00 18,60 25,00 

Огірок корнішон 50,00 50,00 75,00 

Гарбуз 12,00 12,00 12,00 

Редька біла 14,00 15,00 15,00 

Квасоля біла 22,00 33,50 45,00 

Цибуля ріпчаста жовта 7,00 7,20 7,50 

Селера корінь  15,00 15,00 15,00 

Рукола 200,00 215,0 230,00 

Салат 80,00 90,00 100,00 

Часник 30,00 44,30 60,00 

Яблуко Декоста 10,00 10,50 11,00 

Яблуко Чемпіон 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Ліголь 9,00 10,00 11,00 

Яблуко Муцу 12,00 13,00 14,00 

Яблуко Гала 9,00 10,00 11,00 

Яблуко Фуджі 11,00 11,00 11,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Індиче філе 110,00 110,00 150,00 

Свинина вирізка 120,00 130,40 145,00 

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 17.02.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 3 (120) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 17.02.2020 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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елеватори, 
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CPT 

переробник, 
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FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

 

Висівки пшеничні 2800 

Гірчиця 11100 

Горох 6550 5825 5688 

Жито 1 клас 6500 

Жито 2 клас 6900 6450 

Кукурудза 4908 4246 4600 4192 168 158 

Льон 10150 

Нут 9000 

Овес 5300 4000 

Олія ріпакова 450 770 

Олія соняшникова 700 500 

Просо 8400 7045 

Пшениця 2 клас 5848  5283 5400 203 206 

Пшениця 3 клас 5812 5232 5350 202 204 

Пшениця 4 клас 5692 5088 4700 197 

Пшениця 6 клас 4732 

Ріпак 1 кл до 35 

мкм без ГМО 
395 

Ріпак 2 кл від 35 

мкм без ГМО 
395 

Ріпак з ГМО 10350 

Соєва олія 15500 693 

Соняшник 9997 10275 8272 

Сорго біле 4600 3998 4164 

Сорго червоне 4650 

Соя 9100 9352  10170 7083 353 360 

Соя без ГМО 9400 10500 9500 375 

Тритікале 4550 

Чечевиця 11000 

Шрот соняшниковий 205 

Ячмінь 4833 4245 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення Детальніша інформація 

Семінар-практикум 

лізингових послуг та 

ярмарок  провідних 

лізингових компаній 

України 

21 лютого  2020 р. 

 

м. Львів, Львівська 

торгово-промислова 

палата, вул. Стрийський 

парк, 14 

www.lcci.com.ua 

VIІI Київський 

агрохімічний форум 
21 лютого  2020 р. 

м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 6  
www.euroagrochem.com 

XIII Міжнародний 

молочний конгрес 

 
3-4 березня 2020 р. 

Київська обл., с. Березівка 

ВК “Київ ЕкспоПлаза”,  

вул. Амстердамська, 1 
www.dairycongress.org 

Конференція «Успіхи та 

проблеми виробників 

нішевих культур та 

крафтових продуктів» 

10 березня 2020 р. 

м. Львів,  

ОРСП “Шувар”,  

вул. Хуторівка,7Б 

www.shuvar.com 

Комбікормовий Форум 

2020 
27 березня  2020 р. 

м. Київ,  

Міжнародний 

виставковий конгрес-

центр Український дім, 

вул. Хрещатик,2 

www.proagro.com.ua 

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 
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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 

Agribusiness 

Sustainability Forum 
15-16 квітня  2020 р. 

м. Київ, Готель Hilton Kyiv 

 бул. Т. Шевченко, 30,  
www.forum.avgroup.pro 

ХХІ Міжнародна 

конференція  

«Сузір’я якості 2020» 

22-23 червня 2020 р. 

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н.,  

Парк-готель «Древній 

Град» 

www.uaq.org.ua 

http://forum.avgroup.pro/

