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У Львові презентували актуальні  

лізингові пропозиції для агробізнесу  

21 лютого Українське об’єднання лізингодавців при підтримці проєкту 
UDAID «Трансформація фінансового сектору» у Львові провело семінар                           
«Як малому та середньому бізнесу Львівщини отримати лізингове фінансування».                       
В рамках семінару пройшов також  ярмарок від провідних лізингових компаній 
України.  

Із вітальним словом до учасників семінару звернувся віцепрезидент 
Львівської торгово-промислової палати Володимир Коруд і директорка Асоціації 
«Українськe об’єднання лізингодавців» Марина Масіч. 

За словами Марини Масіч, за підсумками 2019 року вартість 
профінансованих об’єктів лізингу перевищила 20 млрд.грн, що на 29 % 
перевищує обсяги 2018 року. 

Провідними компаніями за обсягами нового бізнесу в 2019 році стали «ОТП 
Лізинг», «УЛФ-Фінанс» та «ПУМБ». При цьому найвищі темпи зростання нового 
бізнесу порівняно із 2018 роком продемонстрували «Kредобанк» і «Персональний 
Український Лізинг». 

В рамках семінару заступник директора Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко представила 
інформацію про обласну програму підтримки агровиробників області, що 
дозволяє також компенсувати частину відсотків лізингових платежі для аграріїв.  

За інформацією Людмили Гончаренко, обласна програма підтримки 
агровиробників забезпечує  здешевлення за кредитами фінансового лізингу. 
Агровиробник обирає лізингову компанію і укладає договір.  
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Пізніше агровиробник  може здешевити сплачені відсотки. Для цього 
необхідно  подати на конкурс наступний перелік документів, зокрема: договір 
лізингу, відомості про підприємство і конкурсна комісія розглядає пакет 
документів.  

Після сплати лізингодавцю відсотків фермер надає щомісячну довідку в 
департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА, а департамент 
щомісяця перераховує аграрію гроші на рахунок. При цьому сума компенсації з 
обласного бюджету за одним договором лізингу не може перевищувати                          
100 тисяч гривень. 

Голова Фермерського господарства «Агротем» (Львівська обл., 
Пустомитівський район) Ірина Темчишин розповіла про успішний досвід 
придбання в лізинг сільськогосподарської техніки (двох тракторів). Господарство 
спеціалізується на утриманні молочного стада корів і придбана в лізинг техніка 
дозволяє суттєво вдосконалити  заготівлю кормів. Після успішного лізингового 
досвіду ФГ «Агротем»  планує укладати наступну лізингову угоду, ставка на 
об’єкти лізингу буде вже значно меншою. 

В рамках семінару обговорювалися переваги фінансового лізингу для 
агровиробників та можливі новації законодавства. Значна увага приділялася 
також конкретним прикладам придбання комерційного транспорту для 
розширення бізнесу.  

Генеральний директор компанії «Теком Лізинг» Павло Мухін презентував  
учасникам семінару інформацію про позитивний досвід надання у лізинг 
агровиробникам  сільгосптехніки, обладнання, ліній для заморозки овочів і 
фруктів, обладнання для мініпекарень та переробних цехів тощо. Крім того, 
лізингова компанія пропонує гнучкий графік платежів із врахуванням сезонності 
агробізнесу.  

На думку голови Асоціації фермерів та приватних землевласників у 
Львівській області Ярослава Кардаша, механізм фінансового лізингу для малого 
та середнього бізнесу є вкрай важливим та привабливим. Однак, дана фінансова 
послуга не дуже відома серед підприємців, але вона має велику перспективу. 

Перспективним є придбання у лізинг обладнання та транспорту для 
комунальних підприємств об’єднаних територіальних громад. 

За інформацією директорки Асоціації «Українське об’єднання 
лізингодавців» Марини Масіч, учасники  ринку докладають значних зусиль для 
створення нових лізингових продуктів і гнучкого ціноутворення, з метою 
підвищення доступності цієї фінансової послуги для малих та середніх 
підприємств. 

В рамках інформаційного ярмарку лізингові компанії презентували детальну 
інформацію про свої послуги і фінансові продукти.   
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Агровиробники Львівщини та Польщі 

прийняли участь у форумі  

«Агропорт Захід»   

28-29 лютого на Львівщині перебуває делегація фермерів 
Сільськогосподарської палати Люблінського воєводства.   

28 лютого фермери Польщі у супроводі уповноваженого Львівської Аграрної 
палати Олега Бейзика ознайомилися з діяльністю господарства із вирощування 
грибів (Жовківський район), відвідали завод із переробки меду у с. Сопошин на 
Жовківщині та прийняли участь участь у Міжнародному форумі «Агропорт Захід», 
який відбувся у Львові.  

Із вітальним словом до учасників форуму у Львові звернувся перший 
заступник голови Львівської облдержадміністрації Василь Лозинський, який 
відзначив важливість підтримки фермерства для розвитку аграрного сектору 
регіону і окреслив пріоритети в рамках Стратегії розвитку області на період до 
2027 року.  

В рамках дискусійних панелей форуму обговорили питання розвитку 
сільських територій в умовах децентралізації, висвітлено досвід учасника АТО у 
організації бізнесу із вирощування полуниці, представлено сучасні технологічні 
рішення та фінансові продукти для агровиробників.  

Актуальні тематичні питання стосувалися розвитку органічного сільського 
господарства. 

В рамках форуму відбулося нагородження фермерських господарств у різних 
тематичних номінаціях. Нагороду одержали ФГ «Радвань-Нова»,                                      
ФГ «Максимишин», ФГ «Сяйво-Стрий»,  ФГ «Захід-птиця», ТОВ «Карпатський 
водограй», ФГ «Добра корівка»,  CВК «Добротворець» та ін.  

Участь у форумі «Агропорт Захід» прийняли також  голова управи Львівської 
Аграрної палати Ігор Вуйцик, уповноважені ЛАП із Кам’янкa-Бузького, 
Самбірського, Старосамбірського та  Миколаївського  районів Дмитро Мороз, Іван 
Кільган, Леонід Олійник, Юрій Вічистий, які також поспілкувалися та обмінялися 
досвідом із польськими фермерами.   
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У Львові відбувся 

міжнародний круглий стіл 

 із питань ринку землі 

19 лютого у Львові із ініціативи Асамблеї Аграрних Палат України та 
Сільськогосподарської палати Люблінського воєводства (Польща) відбувся круглий 
стіл присвячений розгляду питань  земельних відносин та інформаційно-правового 
забезпечення громадян.  

Участь у круглому столі прийняв голова Асамблеї Аграрних Палат України 
Ігор Вуйцик, перший заступник голови Львівської обласної державної 
адміністрації Василь Лозинський, директор департаменту агропромислового 
розвитку Львівської облдержадміністрації Юлія Шопська, президент Львівської 
Аграрної палати Павло Музика, начальник Західного міжрегіонального управління 
юстиції Юрій Добош, голова Вінницької Аграрної Палати Ігор Кірашенко, 
директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької облдержадміністрації Микола Ткачук, члени Львівської 
Аграрної палати та Вінницької Аграрної палати, фермери. 

В рамках круглого столу польські гості проінформували про основні тенденції 
розвитку галузей сільського господарства в країнах ЄС і досвід ефективного 
використання інструментів державної підтримки. 

Важлива увага приділялася висвітленню інформації про ринок земель 
сільськогосподарського призначення на прикладі Польщі, можливостям для 
стажування молодих фермерів та підприємців-початківців в бізнесі у фермерських 
господарствах Люблінського воєводства Польщі.   
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Підписано Меморандум про співпрацю 

 між Львівською Аграрною палатою  

та Західним міжрегіональним 

управлінням Мін’юсту   

19 лютого у Львові відбулося урочисте підписання Меморандуму про 
співпрацю між Львівською Аграрною палатою та Західним міжрегіональним 
управлінням Міністерства юстиції (м. Львів).  

Діяльність державного відомства поширюється на територію Львівської, 
Волинської та Рівненської областей.  

Участь у підписанні Меморандуму про співпрацю прийняли начальник 
Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Юрій 
Добош та президент Львівської Аграрної палати Павло Музика.  
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Делегація  Сільськогосподарської палати 

Люблінського воєводства ознайомилися 

 із діяльністю агровиробників області  

20 лютого члени делегації фермерів Сільськогосподарської палати 
Люблінського воєводства (Польща) на чолі із президентом Густавом Єдреєком, 
президент Асамблеї Аграрних палат України Ігор Вуйцик, ознайомилися із 
діяльністю агровиробників Львівщини.  

У супроводі уповноваженого Львівської Аграрної палати у Кам’янко-Бузькому 
районі Дмитра Мороза делегація відвідала підприємство-найбільшого 
промислового виробника картоплі в Україні.  

Агровиробники двох держав обмінялися знаннями, практиками, досвідом 
професійного рослинництва.  

Делегація польських агровиробників ознайомилася в рамках візиту також із 
діяльністю підприємства із переробки меду у с. Сопошин (Жовківського району).  
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Конференція Асоціації фермерів  

та приватних землевласників 

Львівщини 

20 лютого фермери Львівської області прийняли участь у звітно-виборчій 
конференції Асоціації фермерів та приватних землевласників області.  

Участь у конференції прийняли голови обласних асоціацій фермерів 
Львівської, Волинської та Полтавської областей, заступник директора 
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Людмила Гончаренко, члени Комісії з сільського розвитку і агропромислової 
політики Громадської ради при Львівській облдержадміністрації, президент 
Львівської  Аграрної палати Павло Музика, уповноважені ЛАП із Самбірського 
та Буського районів Іван Кільган та Анатолій Биць, фермери.  

В рамках конференції голова Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Львівської області Ярослав Кардаш прозвітував про діяльність 
асоціації за останні роки. Важливі питання на конференції стосувалися 
можливого відкриття ринку земель сільгосппризначення.  

Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Львівської 
ОДА Людмила Гончаренко у своєму виступі проінформувала фермерів про 
наповнення Аграрного реєстру, програми державної підтримки агровиробників 
на 2020 рік, підтримку агроформувань із обласного бюджету. 

Уповноважений ЛАП Іван Кільган у своєму виступі відзначив важливість 
контролю фермерів та громадськості за витрачанням сплачених податків в рамках 
ОТГ, оскільки нерідко високі заробітні плати керівного складу ОТГ не 
співпадають із поганим станом інфраструктури громад.  

Учасники звітно-виборчої конференції переобрали головою Асоціації 
фермерів та приватних землевласників Львівської області на наступний період 
Ярослава Кардаша. 
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Голова Асамблеї Аграрних палат України 

обговорив питання перспективи співпраці 

та залучення інвестицій  в розвиток 

аграрного сектору 
 

 

28 лютого  у Львові в рамках заходів Міжнародного форуму «Агропорт 
Захід» відбулася зустріч першого заступника голови Львівської 
облдержадміністрації Василя Лозинського, голови Асамблеї Аграрних палат 
України Ігоря Вуйцика, директора Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Юлії Шопської, уповноваженого Львівської 
Аграрної палати Юрія Вічистого із членами Українсько-арабської ділової ради в 
особі її президента  Емада Абу Алруба та віце-президента Модхіша Ахмеда. 

В рамках зустрічі обговорювалися питання співпраці у залучення інвестицій 
в розвиток аграрного сектору Львівщини, проведення виставково-презентаційних 
заходів та інші актуальні питання налагодження економічної співпраці.   
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Конференція із актуальних питань 

розвитку бджільництва  

на Львівщині 

23 лютого у Львові відбулася конференція пасічників області з розгляду  
актуальних питань розвитку бджільництва.  

У конференції прийняли участь пасічники та представники обласних 
організацій і спілок пасічників Львівщини. 

Із вступним словом до учасників зустрічі звернувся голова Львівського 
Братства Пасічник «РІЙ» Микола Грибок, який охарактеризував тенденції 
розвитку пасічництва в області і цінову ситуацію на ринку меду    

Начальник відділу рослинництва і тваринництва департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Світлана Долинська 
висвітлила проблемні питання галузі бджільництва та проінформувала про 
програми підтримки для пасічників з державного і обласного бюджетів в 2020 
році. Важлива увага  доповідачем приділялася роз’ясненню механізмів подання 
документів для одержання пасічниками державної підтримки. 

Голова Об’єднання матководів України Іван Доскоч детально розповів про 
технологічні кроки для виведення бджолиних маток і шляхи вирішення 
покращення породності бджіл. 

Останній захід, за словами Івана Доскоча, має пeредбачати: 
- Виведення маток для реалізації та заміни в сім’ях  виключно від 

перевірених чистопородних родоначальниць; 
- Використання ізольованих пунктів парування чистопородних маток; 
- Створити пункти перевірки бджіл на чистопородність із застосуванням 

експрес-аналізу; 
-  Забезпечення пунктів парування високоякісним чистопородним трутом; 
- Організувати в області одночасне, якісне санітарно-гігієнічне 

обслуговування пасік, обробку бджіл від паразитів; 
- Вести масову покращувальну селекцію як по материнській, так і по 

батьківській стороні в бджолосім’ях.  
 Під час заходу представник Головного управління Держпродспоживслужби у 

Львівській області проінформував про питання забезпечення безпеки бджіл при 
обробці полів пестицидами та алгоритм дій при виявленні порушень,  

Також на конференції було прийнято звернення  пасічників щодо 
удосконалення чинного законодавства у сфері бджільництва, текст якого  
викладено на наступних сторінках видання.  
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Резолюція конференції пасічників Львівщини 

«Системні зміни в умовах пасічництва» (23 лютого 2020 р., м. Львів) 

За останні 20 років значно змінилися умови пасічникування в Україні в силу 
структурних змін в сільському господарстві.Стара структура колгоспів розпалася, 
що привело до значних скорочень тваринництва. Традиційні для наших земель 
зернові культури як червона конюшина, біла конюшина, експарцет, буркун, 
люцерна, мішанка, горох перестали висіватися. Різко зменшилися посіви гречки. 

В силу хімізації технології сільського господарства в полях із зерновими 
культурами (ячмінь, пшениця, жито) перестали цвісти квіти (блавати, осот, маки, 
горішина і т.д.). В лісах та в сільських територіях масово вирубано липу, акацію. 
Все це приводить до пилкового голоду наших бджіл. Часто серед літа приходиться 
підгодовувати наші бджолосім’ї.  

Більшість земель сільськогосподарського призначення займають холдинги, 
які в основному висівають сою, ріпак, кукурудзу, соняшник. В останні роки на 
ринок України прийшла фірма «Сингента», яка впровадила посіви 
генетичномодифікованих рослин (гібриди), які не дають нектар і не дають пилок.З 
ерно таких культур не можна навіть використовувати в наступний рік для нових 
посівів. Гонитва за великими прибутками з боку холдингів збіднює грунти в силу 
не використання сівозміни. В таких умовах при монофлорних посівах наші 
бджоли мають погану імунну систему, слабший розвиток і маємо проблеми із 
зимівлею. 

       Хімізація сільського господарства 
З приходом на наші поля холдингів різко змінилася технологія обробітку 

полів. Стали масово використовуватися засоби охорони рослин , які в Європі вже 
заборонені. Практично не використані і заборонені  в Європі отрутохімікати 
заповнили сільськогосподарський простір України. Безсистемне використання 
отрутохімікатів вплинуло на зміну довкілля, на знищення природних запилювачів, 
на часті отруєння наших бджолосімей і на велику загрозу як життю селян, так і 
громадян України в цілому в силу залишків отрутохімікатів в продуктах 
сільського господарства. Оскільки отрутохімікати можна купити на любому базарі 
без вимог до ліцензії. то це привело і до контрабандного ввезення отрутохімікатів 
в Україну. Неконтрольоване вживання отрутохімікатів знищило також квіти на 
сільськогосподарських полях. Використання отрутохімікатів часто порушує 
законодавство України. 

       Економіка бджільництва 
 Наші пасічники часто тримають бджіл і для покращення економічного стану 

своїх сімей. В  силу зміни структури сільського господарства та хімізації 
виробництва зменшилися медозбори на наших пасіках. А тому часто приходиться 
перевозити наші пасіки на далекі відстані для збільшення медозборів. Однак не 
всім це доступно. Тим більше, що саме село зацікавлене в наших пасіках, 
оскільки сади, ягідні культури, довкілля, городництво потребують запилення. 
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За рахунок запилення часто врожаї зростають на 20-30 %. За даними 
Євросоюзу дохід держави від запилення від одного вулика становить 1070 євро. 
Тому в ЄС надаються дотації пасічникам, де вся громада через бюджет 
солідарна з пасічниками. В Україні гуртові ціни на мед становлять 25 гривень за 
кілограм, що в три рази нижче від гуртових цін в Польщі (від 100 грн). 
Зменшилася в силу низької гуртової ціни на мед потреба в бджолопакетах, які 
ми традиційно продавали і це покращувало економічний стан наших пасік. 

Низькі гуртові ціни на мед приводять до відсутності мотивації тримати 
великі пасіки. Крім цього, у Львові ми вже забули про доступ до Львівського 
ринку через ярмарки. У всіх областях ми маємо практику організації ярмарок 
для пасічників. В той же час у Львові маємо щомісячні ярмарки для 
мелітопольської фірми «Козацький мед». Очевидно, що в декого власні інтереси 
перевищують громадські. Вважаємо, що інтереси пасічників Львівщини для 
влади області та міста Львова повинні бути більш близькими і відповідальними. 

Годувальники нації повинні бути більш пошанованими і бути присутніми 
на ринку столичного міста Львова. 

Рішення конференції 

1. Звернутися з вимогою до обласних та місцевих органів влади про 

обов’язкову  присутність представників пасічницьких організацій на нарадах 

фермерів та холдингів та органів місцевих сільських рад. Це приведе частково 

до партнерства між пасічниками та аграріями. 

2. Впорядкувати контроль за продажем та використанням засобів захисту  

рослин за прикладом країн ЄС. Докласти організаційних зусиль  Головному 

управлінню Держпродспоживслужби області та Департаменту 

агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації до того, щоб 

засоби захисту рослин продавались лише в спеціалізованих  ліцензованих 

магазинах. Впорядкувати майнову відповідальність за отруєння бджолосімей. 

3. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 

вияснити правову підставу продажу генетичномодифікованого насіння фірми 

«Сингента». Господарська політика аграріїв та холдингів повинна передбачати 

врахування інтересів сільських територій, в тому числі селян. 

4. В обласній програмі підтримки бджільництва з боку Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації слід врахувати бачення 

представників бджолярів. Для цього при опрацюванні таких програм слід 

запрошувати представників бджолярських організацій. 

5. Департаменту  агропромислового розвитку облдержадміністрації разом з 

представниками пасічницьких організацій слід запровадити щорічні 

Прикордонні зустрічі пасічників у Львові. 

6. Організувати в кожному районі області пасіку-репродуктор  карпатських 

бджіл для забезпечення бджолярів чистопородним матеріалом. 
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Визначено напрями держпідтримки 

аграріїв на 2020 рік 

20 лютого під час селекторної наради з обласними департаментами  
агропромислового розвитку заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України Тарас Висоцький розповів про основні базові 
принципи державної підтримки на 2020 рік. 

«Вчора на засіданні Уряду була прийнята постанова, якою визначено напрями 
державної підтримки на 2020 рік. Наступним нашим кроком буде прийняття 
відповідних порядків використання коштів із чітким алгоритмом. Вони вже зараз 
проходять внутрішнє узгодження на рівні ЦОВВів. Ми очікуємо, що прийняття 
порядків відбудеться на початку березня, а з квітня стартують безпосередні 
виплати», – зазначив Тарас Висоцький. 

Він додав, що 80% виплат відбудуться у другому півріччі, через єдиний 
підхід до подачі документів. Вже зафіксовано дату подачі документів – до                         
1 жовтня. 

Крім того, з 2021 року міністерство  передбачає запровадження нових  
напрямів підтримки – агрострахування та переробку сільськогосподарської 
продукції», –  наголосив заступник міністра. 

Заступник міністра анонсував, що починаючи з 27 лютого щочетверга об 
11:00 будуть проходити виїзні семінари для громадян в одній із сільських рад 
областей, де представники Держгеокадастру будуть давати роз’яснення на всі 
питання, пов’язані з земельними відносинами в рамках земельної реформи. Окрім 
того, щочетверга о 14:00 будуть проводитись виїзні семінари на рівні районних 
центрів, на яких представники Держпродспоживслужби будуть консультувати про 
актуальні питання у сфері безпечності. Також з останнього четверга березня 
мають відбуватися щотижневі інформаційні зустрічі, бізнес-інкубатори та інші 
заходи, які будуть проводити представники Укрдержфонду. 

Участь у селекторній нараді прийняли заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила 
Гончаренко, агровиробники області, члени Комісії з питань сільського розвитку і 
агропромислової політики Громадської ради при Львівській облдержадміністрації. 
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Держгеокадастр надав доступ до інформації про 

результати розгляду заяв про держреєстрацію 

земельних ділянок 

Держгеокадастр започатковує практику оприлюднення інформації про 
результати розгляду Державними кадастровими реєстраторами заяв про державну 
реєстрацію земельних ділянок. 

У відкритому доступі надається інформація про територіальний орган 
Держгеокадастру у відповідній області та у місті Києві, державного кадастрового 
реєсторатора, загальну кількість заяв про державну реєстрацію земельних ділянок, 
кількість зареєстрованих земельних ділянок та відмов, наданих за результатами 
розгляду заяв про державну реєстрацію. 

Розміщення вказаної інформації є послідовним кроком у реалізації стратегії 
розвитку Держгеокадастру «Кадастр 2.0. Прозорість, доступність, інновації», що зі 
свого боку надасть змогу здійснювати ефективний громадський контроль за 
діяльністю Держгеокадастру та сприятиме прозорості роботи державних 
кадастрових реєстраторів, відкритості їхніх рішень та покращенню надання 
Держгеокадастром якісних адміністративних послуг. 

Надалі функціонал доопрацьовуватиметься та удосконалюватиметься.  

Джерело: www.agroday.com.ua 

Згідно з держпрограмою відшкодування вартості племінних тварин та 
генетичного матеріалу, бджолярі мають право отримати за закуплені на племінних 
заводах та бджолорозплідниках племінних маток – 100 грн за 1 матку та 200 грн за 
бджолосім’ю. Про це розповіла юрисконсульт Громадської організації «Асоціація 
холдингових компаній» Ольга Кухар. 

Під час науково-практичної конференції «Механізм впровадження 
інформаційної платформи між бджолярами та сільськогосподарськими 
підприємствами. Законодавча база у бджільництві», експертами галузі було 
оприлюднено порядок отримання дотацій на бджолосім’ї та племінних маток. 

Дотації будуть надаватись зареєстрованим пасічникам, які станом на 1 серпня 
поточного року мають від 10 до 300 бджолосімей. 

Щоб отримати дотацію за бджолосім’ї та маток потрібно до 1 жовтня надати 
наступний пакет документів: копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;  
копію рішення про державну реєстрацію потужності;  копію довідки про відкриття 
рахунку; витяг з ЄДРПОУ; паспорт громадянина України;  форму СГ-24 станом на 
1 серпня поточного року; довідку органу місцевого самоврядування про 
реєстрацію пасіки із зазначенням кількості бджолосімей. 

Джерело: www.agro-business.com.ua 

Державна підтримка пасічництва в 2020 році 
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Джерело: www.agronews.ua 

 

 

В Україні будуть видавати 

 багаторічні аграрні розписки 

Верховній Раді зареєструвано законопроєкт №2805 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних 
розписок. Про це повідомляється на офіційному сайті ВРУ. 

Згідно із пояснювальною запискою, метою законопроєкту є вдосконалення 
законодавства про аграрні розписки, що дозволить підвищити простоту у 
користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити 
сферу їхнього використання. 

Зазначається, що завданнями законопроєкту є: 
– визначити правову природу аграрної розписки як цінного паперу, 

розшити коло суб’єктів, які мають право видавати аграрні розписки; уточнити 
теперішнє правове регулювання аграрних розписок; – спростити порядок видачі, 
обігу та припинення аграрних розписок;  – підвищити оборотоздатність аграрних 
розписок через механізми фондового ринку; – розширити можливі варіанти застави 
за аграрною розпискою, в тому числі передбачивши можливість і правила застави 
живих тварин та продуктів тваринного походження, продукти їх первинної 
переробки і тим самим створивши умови для залучення ресурсів у тваринницькі 
господарства; – створити правові умови видачі багаторічних аграрних розписок, 
виконання за якими відбуватиметься частинами; – посилити гарантії прав 
кредиторів на випадок примусового виконання. 

Bід початку впровадження інструменту було оформлено 2063 аграрні 
розписки на загальну суму 14,2 млрд грн. У 2019 році продовжується позитивна 
динаміка використання аграрних розписок на ринку: від початку року вже видано 
1212 аграрних розписок на загальну суму 7,8 млрд грн. Всього інструментом 
скористалося 995 сільгоспвиробників, 90% з яких – невеликі за розміром, і понад 
130 кредиторів. 

Скільки Мінекономіки прогнозує  виділити  

на програми держпідтримки у наступні 3 роки 

Мінекономрозвитку  сформувало бюджетну декларацію на 2021-2023, в якій 
запропонувало виділити на ці роки фінансові ресурси на підтримку галузей 
сільського господарства. 

Сума підтримки для розвитку підприємств АПК на три наступні роки загалом 
складає 45,52 млрд грн. по наступних напрямах:  

- Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників – 40,9 млрд грн;  
- Фонд часткового гарантування кредитів – 3,12 млрд грн;  
- Кредити фермерським господарствам – 1,5 млрд грн 
 Джерело: www.me.gov.ua 
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Дохід від продажу власної 

сільськогосподарської продукції: за яких 

обставин оподатковується ПДФО 

 
Відповідно до положень Податкового кодексу України (ПКУ) не включаються 

до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на 
доходи фізичних осіб доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської 
продукції, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, 
оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних 
ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України.                       
ПКУ передбачає дотримання певних умов застосування такої пільги (пп. 165.1.24 
ст. 165). 

Зокрема, у разі продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції 
тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки за 
формою № 3ДФ. Така довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок 
безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем 
податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих 
днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви. 

Довідка видається особисто власнику сільськогосподарської продукції, якщо 
сільськогосподарська продукція вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, 
виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною 
особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним 
кодексом України для ведення: садівництва та/або для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні 
ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва; особистого селянського 
господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), 
сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. Довідка видається строком на п’ять 
років. 

Отже, якщо продавець сільгосппродукції надав підприємству чи фізичній 
особі – підприємцю, які є податковим агентом, копію чинної та належно складеної 
довідки, і дані цього документа свідчать про наявність у такої фізичної особи 
права на застосування пільги, встановленої пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ, то покупець 
не утримує податок з доходів, що виплачується за сільськогосподарську 
продукцію. 

У разі перевищення розміру земельних ділянок, встановлених Земельним 
кодексом України – 2 га, доходи фізичної особи від продажу сільськогосподарської 
продукції оподатковуються на загальних підставах. 

Тобто якщо фізичною особою отримано доходи в результаті обробітку 
земельних ділянок, які перевищують 2 га та з яких не утримано податок на доходи 
фізичних осіб та військовий збір, такі доходи підлягають відображенню у 
декларації про майновий стан і доходи та оподатковуються за ставкою – 18 % та 
військовим збором – 1,5 %. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Аграрії України можуть отримати 

швидкий кредит онлайн у 21 банку 

Львівська область  є однією з провідних за напрямами підтримки розвитку 
фермерства в Україні. 

На сайті «Agri Analytica» знаходиться Електронний Кабінет Аграрія, який 
повинен спростити та розширити межі отримання кредитних, міжнародних та 
грантових грошей на для розвитку аграрної справи. 

«Кабінет Аграрія дозволяє в одному місці знайти всю інформацію про 
державні, міжнародні та комерційні фінансові програми для розвитку власного 
бізнесу. Крім того, на цій платформі вам допоможуть підібрати необхідні документи 
для тієї чи іншої програми фінансової підтримки», – розповіла представниця 
Національного центру розвитку агрофінансування Людмила Тимошенко. 

У Кабінеті Аграрія можна онлайн оформити кредит у 21 банку країни, що 
співпрацюють з аграріями. Там можна ознайомитись та одразу подати заявки на всі 
пільгові кредитні програми, що існують у цих банках для аграріїв, в тому числі й 
програма «5-7-9» та програма державної компенсації за сільгосптехніку, насіння, 
тваринництво та молочну продукцію. 

«Також ми запускаємо нову функцію, яка надасть можливість фермерам 
відкрити доступ на світові ринки і плануємо пілотні проєкти по співпраці 
сільгоспвиробників з міжнародними компаніями», – додала Людмила Тимошенко. 

В Кабінеті Аграрія є функція «інвестиції», де можна отримати від міжнародних 
та вітчизняних інвесторів кошти на проєкт з переробки сільгосппродуктів.  Також, у 
Кабінеті Аграрія можна знайти собі консультанта по технологіях виробництва та 
бухгалтерським послугам. 

Загалом презентація Електронного Кабінету Аграрія пройшла вже у восьми 
обласних центрах.  

Джерело: ГС “Національний центр розвитку агрофінансування”  

Уряд спростить отримання дозволів 

 для пересування с/г техніки 

Джерело: www.me.gov.ua 

Кабмін підтримав ініціативу Мінекономрозвитку та затвердив Проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил дорожнього 
руху» (щодо дозволів на рух габаритної сільськогосподарської техніки). 

Постановою скасовується необхідність отримання дозволу від Національної 
поліції для техніки шириною до 2,6 метрів, а також дозвіл для техніки шириною від 
2,6 метрів до 3,75 метрів, за умови дотримання спеціальних правил безпеки 
(машина супроводу, знак об’їзду, проблискові маячки, тощо). 
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Мінекономіки оцінює площу державних 

сільгоспугідь у 650 тис. га 

 

 
Площа державних сільгоспугідь, згідно із на 95% завершеною 

інвентаризацією держземель різних форм і підпорядкування, становить 700 тис. га 
за документацією, проте в Держгеокадастрі, відповідно до очікувань Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, вона становитиме 
близько 650 тис. га. Про це на нараді з керівниками держпідприємств повідомив 
заступник Мінекономрозвитку Тарас Висоцький. 

«Інвентаризація триває: на 95% вона завершена, до 1 серпня буде завершена 
на 100%», – сказав він на нараді з керівниками держпідприємств. 

Висоцький уточнив, що, згідно з даними Держстату України, площа 
державних земель різних форм і підпорядкування становить 2,34 млн га, однак 
якщо подивитися на реальну документацію управлінь земельними ресурсами та 
інших органів, то вона становить 1,62 млн га, а зафіксована в Держгеокадастрі – 
1,08 млн га, зокрема 510 тис. сільгоспугідь. 

Серед найбільших органів управління сільгоспземлями – Національна 
академія аграрних наук України: за даними статистики, їх 400 тис. га, за 
документацією – 385 тис. га, з яких внесено до кадастрів 288 тис. га, зокрема 
сільгоспземель – 251 тис. га. 

Джерело: www.agropolit.com  
Форвардна програма для сільгоспвиробників 

У межах програми підтримки сільгоспвиробників Тернопільсько-Львівський 
відділ  закупівель АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 
розпочинає форвардну програму закупівель зерна урожаю 2020 року (пшениця, 
кукурудза, ячмінь і жито).   

Програма закупівель зерна майбутнього врожаю проходитиме в два етапи.                           
В першому етапі сільгоспвиробникові потрібно подати заявку на участь до 
регіонального відділу ДПЗКУ, сформувати відповідний пакет документів та 
укласти договір поставки зерна безпосередньо у центральному офісі корпорації. 
Після укладання договору, корпорація здійснює попередню оплату на поточний 
рахунок сільгоспвиробника 3000 гривень за 1 тонну зерна пшениці, кукурудзи та 
ячменю, а також  3300 гривень за одну тонну жита з урахуванням ПДВ. 

На другому етапі ДПЗКУ проводить останній розрахунок після передачі 
зерна у власність корпорації. 

Цього року вартість коштів становитиме від 9,25 % до 13 % річних в 
залежності від кількості законтрактованого зерна та базису поставки.  

За додатковою інформацією сільгоспвиробники можуть звертатись до 
Тернопільсько-Львівського відділу  закупівель АТ ДПЗКУ: 46006, м. Тернопіль, 
вул. Гайова, 21. Контактні телефони: 097-9998855; 098-8048119; 098-4285213. 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: www.5-7-9.gov.ua 

З 1 квітня міжбанківські платежі через 

СЕП будуть доступні у режимі 23/7 

Система електронних платежів НБУ (далі - СЕП) переходить на розширений 
регламент роботи з 01.04.2020 р. (рішення НБУ від 25.02.2020 р. № 142). 

Це передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 
23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7). Така новація дасть можливість 
проводити «чутливі» до часу платежі, а також сприятиме розширенню доступу 
клієнтів до фінансових послуг та зростанню частки безготівкових розрахунків. 

B роботі системи буде технологічна перерва упродовж однієї години під час 
переходу на новий банківський день (з 00:00 до 01:00). 

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Україна в 2019 році збільшила експорт меду  

на 12,7% 

Україна за підсумками 2019 року експортувала 55,6 тис. тонн меду на суму 
понад 100 млн дол, що на 12,7% перевищує показник 2018 року. Про це повідомив 
співзасновник пасіки «Медовий Бджоляр» (ТМ «Знатний Мед») Валерій Курейко. 

«У 2006-2010 рр. експорт меду був невеликий – від 3 до 7 тис. тонн в рік.                      
З 2011 року він почав рости – так, наприклад, в 2014-2015 рр. він вже становив 
понад 36 тис. тонн, в 2016 році – понад 56 тис. тонн. Найуспішнішим для 
експортерів був 2017 р., коли було експортовано 67,8 тис. тонн меду», – сказав він. 

За словами В. Курейко, істотно зросла також кількість самих експортерів –  
якщо в 2010 році цим займалося дві-три компанії, то сьогодні – понад 70 компаній. 

Він зазначив, що в інших країнах немає такої великої кількості компаній, що 
займаються експортом меду, як в Україні. 

«Наприклад, в Аргентині, яка входить в ТОП-3 світових експортерів меду, 
всього 15 фірм-експортерів». 

Загальний обсяг виробництва меду в Україні в 2019 році, за оцінками 
співзасновника пасіки «Медовий Бджоляр», склав 100-110 тис. тонн. 

Внутрішній ринок України споживає трохи менше половини від обсягу 
виробництва: в середньому на душу населення споживається близько 1-1,1 кг 
меду. 

«Якщо у 2019 році було вироблено понад 100 тис. тонн, а на експорт пішло 
55,6 тис. тонн, то на внутрішньому ринку залишилося близько 50 тис. тонн», – 
сказав B.Курейко. 

Джерело: www.epravda.com.ua 
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Власники можуть втратити 

 невитребувані паї 

В Україні велика кількість громадян є власниками невитребуваних 
земельних ділянок (паїв), на які не отримано документів, що посвідчують право 
на них, або які не були виділені в натурі (на місцевості). Їм варто поквапитися, 
щоб зберегти право на цю землю, – вважає Ірина Чепурнова, радник практики 
аграрного та земельного права ЮФ TOTUM.  

З 1 січня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні», яким внесли зміни до Закону України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)». 

Ст. 13 Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», визначено, що у разі, якщо до                         
1 січня 2025 року власник паю або його спадкоємець не оформить право 
власності на цю земельну ділянку, вважатиметься, що він відмовився від 
одержання земельної ділянки. 

Така невитребувана земельна ділянка (пай) після формування її у земельну 
ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі 
необхідності формування) за заявою відповідної ради, на підставі рішення суду 
передається в комунальну власність територіальної громади, на території якої 
вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним, – пояснює Ірина 
Чепурнова. 

Законодавець також передбачив, що у разі пропуску строку для оформлення 
права власності на земельну ділянку з поважної причини, суд, за позовом 
власника невитребуваної земельної частки (паю), може визначити йому 
додатковий строк. 

Також, нові зміни передбачають обмін земельної ділянки державної або 
комунальної власності, розташованої у масиві земель сільськогосподарського 
призначення, на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві. Це 
здійснюється лише у разі, якщо обидві земельні ділянки мають однакову 
нормативну грошову оцінку або різниця між нормативними грошовими оцінками 
становить не більш як 10 відсотків. 

Почали діяти і нові правила, тепер потенційні власники паїв, які 
відкладають оформлення документів на землю, можуть бути позбавлені права на 
неї. Верховна Рада України постановила законом термін на 5 років, протягом 
якого можна оформити юридичне право на свою частину паю, – підкреслює 
фахівець. 

Джерело: www.agronews.ua 
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Джерело: www.uteka.ua 

У липні запроваджуються нові 

правила для оренди землі 

16 січня 2020 року набув чинності Закон № 340-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству». Однак деякі 
положення Закону, зокрема щодо продовження договору оренди землі, вступають в 
чинності 15 липня 2020 року.  

Як роз’яснює Мін’юст у листі від 21.01.2020 р № 650/8.4.1/32-20, Законом 
розмежовується два правових механізму в цих відносинах, а саме пролонгація 
договорів оренди землі та переважне право на укладення нового договору оренди 
землі орендарем. Для цих цілей договори оренди землі поділяються на: термінові 
(які припиняють дію з закінченням терміну, на який було укладено); термінові з 
пролонгацією (які не припиняють дію з закінченням терміну, за умови наявності 
відомостей про пролонгацію в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно).  

Змінилися відносини державної реєстрації права оренди на земельну ділянку.  
Обов’язковими атрибутами відомостей про право оренди буде дата укладення 

договору, термін дії договору і ознака його пролонгації або не пролонгації. 
Відзначимо, що дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його 
укладення, а право оренди виникає з моменту державної реєстрації.  

Зазначені положення поширюються також і на договори про встановлення 
земельного сервітуту, договори про надання права користування земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови. При цьому ці 
правила про поновлення договорів оренди землі поширюються на договори, 
укладені або змінені після набрання чинності Законом № 340-IX.  

Тобто після 15 липня 2020 року. Умова щодо поновлення договору не може 
встановлюватися в договорі оренди землі, сервітуту та про надання права 
користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для 
забудови щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім 
випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, які 
знаходяться у власності користувача або набувача права користування земельною 
ділянкою. 

Держгеокадастр виправлятиме помилки виявлені  

при формуванні Аграрного реєстру 

В Україні діє пілот Державного аграрного реєстру, функціоналом якого 
передбачена можливість формування заявки на виправлення помилок у 
Державному земельному кадастрі. Вже зараз усуваються помилки у Державному 
земельному кадастрі, зокрема: неправильне застосування системи координат 
земельних ділянок; помилки у визначенні кадастрових номерів земельних ділянок; 
наявні технічні помилки; помилки щодо метричної інформації про земельні 
ділянки; помилки, які можна виправити шляхом перевірки архівної документації із 
землеустрою. 
Джерело: www.land.gov.ua 
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Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

Джерело: www.land.gov.ua 

46763  4623684200:11:000:0086  3.6499  Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

24.03.2020           

11:00 

46720  4623980600:06:000:0951  6.9999  Львівська область, Радехівський район, 

Березівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.03.2020           

11:00 

46759  4622185900:20:000:0010  13.4380  Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стародобротвірська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.03.2020           

11:00 

 

46715   4623980900:05:000:0432  5.5341  Львівська область, Радехівський район, 

Бишівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.03.2020           

11:00 

46717  4623987200:14:000:0460  29.0256  Львівська область, Радехівський район, 

Вузлівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.03.2020           

11:00 

46667   4622781200:09:001:0001 19.2247  Львівська область, Жовківський район, 

Воле-Висоцька сільська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.03.2020           

11:00 

 

46741  4622789200:23:000:0049  7.0182  Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
 

23.03.2020           

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 

46453  4622784700:09:000:0189  7.6200  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 

46467  4622784700:09:000:0188  0.7110  Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська 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 

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 



27 

2020 / № 4 (121) 

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 

46879  4623381800:04:000:0192  7.2806  Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська рада  
Для ведення 

фермерського 

господарства 

30.03.2020           

11:00 

46880  4624282800:06:000:0155  7.0305  
Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада  Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2020           

11:00 

 

46848  4624887200:02:000:0525  4.5000  Львівська область, Сокальський район, 

Стенятинська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

26.03.2020           

11:00 

46878  4623381800:06:000:0002  6.6612  Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

30.03.2020           

11:00 

46831  4621883600:08:000:0575  0.7120  Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

26.03.2020           

11:00 

 

46834  4621883600:07:000:0723  5.7847  Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

26.03.2020           

11:00 

46778  4624887400:14:000:0018  5.4254  Львівська область, Сокальський район, 

Тартаківська сільська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.03.2020           

11:00 

46814  4620387000:01:003:0002  22.5036  Львівська область, Бродівський район, 

Суховільська сільська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

26.03.2020           

11:00 

46819  4621883600:08:000:0572  1.2000  Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького виробництва 

26.03.2020           

11:00 

46820  4621883600:08:000:0574  1.2786  Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26.03.2020           

11:00 

46764  4623684200:11:000:0087  14.3507  Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

24.03.2020           

11:00 

46765  4623684200:11:000:0090  25.9470  Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

24.03.2020           

11:00 
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46891  4625185700:07:000:0014  5.3000  Львівська область, Старосамбірський 

район, Стрілківська сільська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2020           

11:00 

47144 4621284300:10:000:3501 26.6686 Львівська область, Дрогобицький район, 

Меденицька селищна рада 
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2020           

11:00 

47145 4621284300:10:000:3502 29.7742 Львівська область, Дрогобицький район, 

Меденицька селищна рада 
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2020           

11:00 

47146  4621255400:05:000:1705 62.5164 Львівська область, Дрогобицький район, 

Меденицька селищна рада 
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2020           

11:00 

46888  4624282800:06:000:0156  2.4035  Львівська область, Самбірський район, на 

території Городищенської сільської ради  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2020           

11:00 

46890  4625184100:03:000:0302  5.7825  Львівська область, Старосамбірський 

район, Трушевицька сільська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2020           

11:00 

Джерело: www.ukragroconsult.com 

47147 4621255400:05:000:1706 8.3096 Львівська область, Дрогобицький район, 

Меденицька селищна рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2020           

11:00 
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Любов Беген, науковий співробітник відділу рослинництва 

Антін Шувар, завідувач відділу рослинництва, канд. с.-г. наук,  

Наталія Рудавська, старший науковий співробітник відділу 

рослинництва, канд. с.-г. наук, 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Зміни клімату, їх вплив на зерновиробництво 

 та нові виклики перед аграріями 

Зміна клімату в напрямку потепління ускладнює підходи щодо вирощування як 
озимих, так і ярих форм зернових  культур. Середньобагаторічні температури 
зростають, спостерігається тенденція до їх  підвищення як у літні, так і зимові 
місяці, а осінь щороку стає теплішою.  

Змінюється час та й сам факт формування стійкого снігового покриву, 
зменшення його висоти і сходження з полів в окремі роки відбувається раніше від 
середньобагаторічних даних. Зокрема, у поточному році взагалі поки що не 
утворювався стійкий сніговий покрив та, за прогнозами синоптиків, не 
передбачається до завершення зими. У літні місяці збільшується повторюваність та 
тривалість високих (понад 25-30 0С) та екстремально високих температур (понад 35 
0С). Такий температурний режим менш сприятливий для формування елементів 
продуктивності колосу (кількість колосків у колосі, його озерненість і маса зерна з 
нього). Скорочуються або продовжуються як міжфазні періоди зернових культур, 
так і тривалість етапів органогенезу. Такі зміни вимагають коригування окремих 
елементів технології їх вирощування. 

Але слід зазначити, що в нашому традиційно вологому регіоні (600-800 мм 
опадів залежно від ґрунтово-кліматичної зони) явище посухи носить екстремальні 
прояви в окремі періоди вегетації сільськогосподарських культур. Аналіз 
метеорологічних умов за останні десятиріччя (2001-2019 рр.) свідчить, що загальна 
кількість опадів коливається у межах 101-134 % дев'ять років і 71-99 % у десять 
порівняно з багаторічною нормою. Характер їх розподілу по місяцях різний і 
супроводжується в окремі періоди надмірним випаданням, часто у вигляді сильних 
злив (місячна норма за 3-5 днів) і є малоефективним. В окремі роки надмірні 
затяжні опади випадають від фази формування зерна до збирання. За порушення 
гідротермічних умов при переході зернових до воскової і повної стиглості може 
відбутись такий складний процес як вуглеводно-білкове виснаження за дуже 
короткий термін, заселення колосся напівпаразитними грибами, проростання зерна 
на корені (3-18 % у колосі), зниження сформованої врожайності від 10 до 30 і 
більше відсотків та погіршення якості на продовольчих і насіннєвих посівах. 
Знижується маса 1000 зерен, натура зерна, скловидність (борошнистий ендосперм), 
вміст клейковини. Це так званий складний фізіолого-біохімічний процес «стікання 
зерна».  
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За таких умов порушується співвідношення білкових фракцій, зокрема, 
знижується вміст клейковиноутворюючих білків (гліадинів, глютенінів), які 
відіграють важливу чи не основну роль у хлібопеченні.  

У зоні діяльності Інституту сільського господарства Карпатського регіону 
НААН з 2001 по 2010 рр. спостерігали дефіцит річної кількості опадів від 179 мм у 
2002 р. до 211 мм у 2003 р.; близько норми (740мм) випало у 2005 р. – 736 мм.                                      
В решту років випало більше норми на 62 (2007 р.) – 255 мм (2010 р.). В наступне 
десятиліття (2011-2019 рр.) ситуація кардинально змінилася: з дев'яти років, лише у 
двох (2016 та 2018) випало трохи більше норми (748 мм) опадів: відповідно на 5 та 
27 мм. В інші роки періоду спостерігали недобір опадів (від 167 до 393 мм менше 
річної норми). Найбільша річна сума опадів (994,7 мм) випала у 2010 р., найменша 
(528,8 мм) – у 2003 р.; найбільші місячні суми опадів зафіксовано за весняно-літній 
період у травні 2010 р. (199,4 мм, 260 % місячної норми), осінній період – у жовтні 
2009 р.(135,6 мм, 288 % норми), у зимовий період  у січні 2005 р. (71,6 мм, 170 % 
норми). Найменша сума опадів за місяць – 1,1 мм випала у серпні 2015 р. 

Середньорічна температура повітря в усі аналізовані роки була вищою на 0,61-
2,89 0С від річної норми (7,2 0С до 2010 р та 7,1 0С від 2011 р.). В окремі декади 
місяців відбуваються різкі підвищення температур (жорстка спека) за дефіциту 
продуктивної вологи ґрунту, що призводить до затримки появи сходів озимих і 
надалі до в’янення, скручування листків, пожовтіння, побуріння, плямистостей 
листків від надмірного попадання сонячного сяйва до поверхні рослин.  

Найтеплішим видався 2019 р. – середньорічна температура повітря 
дорівнювала 9,9  0С, що на 2,9 0С вище кліматичного показника; найхолоднішим 
був 2003 р. за температури 7,8 0С. У 2015 р. зимою всі середньомісячні 
температури були плюсовими; найвища середньомісячна температура зафіксована 
у серпні 2015 р. – 22,1 0С за норми 16,9 0С; найнижча – у лютому 2003 рр.: -7,5 0С 
за норми -3,0 та січні 2006 р. -7,60С за норми -4,6 0С. 

Важливе значення для аграріїв має температурний режим, за якого проходить 
молочна стиглість, яку ще називають наливом зерна, підкреслюючи цим її 
значення в формуванні врожаю. Висока температура сповільнює темпи 
надходження пластичних речовин із листків та стебел до зерна. Внаслідок дії 
цього фактору зерно формується щуплим. Оптимальні денні температури не 
повинні перевищувати 250С. 
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Для агрономічної оцінки умов зволоження є багато методів, у яких 
зазначається, що забезпеченість рослин вологою є у прямій залежності від 
кількості продуктивної вологи ґрунту і в оберненій до випаровування, яке 
залежить від температури, тобто від ГТК (гідротермічний показник). Результати 
розрахунків ГТК з 2001 по 2019 рр. показують, що формування та налив зерна 
озимої пшениці проходили переважно за надлишкового рівня зволоження (ГТК ≥ 
1,6) – 10 р., за оптимального (ГТК - 1,1-1,5) – 8 р. і за слабкого (ГТК – 0,5-0,7) – 1 
рік. Якщо з 2001 по 2010 рр. переважав надлишковий рівень зволоження, то з 
2011 по 2019 рр. – оптимальний. 

Зміна клімату, зокрема явище потепління змушує аграріїв змінювати підходи 
до виробництва зернової продукції. Особливо важливе значення слід надавати 
методам агробіологічного контролю при вирощуванні озимих зернових культур. 

Вищий рівень врожайності і якості зерна, навіть при складних погодних 
умовах, отримують товаровиробники, які застосовують всі необхідні для рослин 
елементи технології і зокрема елементи догляду (підживлення, інтегрований 
захист рослин) на сортах нового покоління. 

  
Відділ рослинництва Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН надає послуги щодо моніторингу посівів озимих та ярих 
зернових культур, консультаційні послуги з питань технологій їх 
вирощування. 

  

Джерело: www.shuvar.com 
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П’ять інноваційних продуктів  

від компанії ALFA Smart Agro 

для агровиробників  Львівщини  

19 лютого на Львівщині відбувся регіональний семінар від компанії ALFA 
Smart Agro для агровиробників області. В рамках семінару фермери регіону 
дізналися нову актуальну технологічну інформацію, що дозволить підвищити 
конкурентоспроможність фермерського бізнесу. 

За словами дистиб’ютора продукції ALFA Smart Agro на Львівщині – 
директора ПП «Агрофон Плюс» Володимира Кисіля, використання продукції 
даної  української  компанії  дозволить аграрію ефективно господарювати.  

Компанія ALFA Smart Agro неухильно дотримується принципу розумної 
агрономії – виробляти ефективні, якісні та вигідні для споживачів продукти. 
Цього року вона виводить на ринок п’ять нових продуктів – два фунгіциди, два 
гербіциди та інсекто-акарицид.  

Корвізар М (фенпропідин, 300 г/л + тебуконазол, 150 г/л + міклобутаніл, 100 
г/л) – новий трикомпонентний системний фунгіцид для комплексного захисту 
зернових колосових культур. Він створений у відповідь на потребу аграріїв у 
фунгіциді, який може надійно стримувати хвороби навіть за низьких 
температур. Адже більшість традиційних препаратів працюють при +10…+25°С, 
у той час як деякі хвороби, наприклад церкоспорельозна прикоренева гниль, 
снігова пліснява, септоріоз, фузаріоз, проявляють себе вже за +5°С.   

Корвізар М демонструє високу фунгіцидну активність навіть за температури 
+5…+ 6°С, а тому відмінно стримує хвороби та забезпечує захист майбутнього 
врожаю від різних плямистостей, борошнистої роси, іржі тощо. 

Важливо, що препарат можна застосовувати і за високих температур (при 
+25°С та вище). На відміну від стробілуриновмісних фунгіцидів, Корвізар М не 
впливає на фізіологічні процеси в рослині, а тому не завдає їй жодного стресу. 

На сьогодні Корвізар М – це еталон раннього захисту зернової групи як за 
кількістю контрольованих інфекцій, так і за тривалістю захисної дії – до 5 
тижнів. 

Ще одна новинка в портфелі фунгіцидів ALFA Smart Agro – Артіс 
Плюс  (міклобутаніл, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л + тіофанат-метил, 250 г/л). 
Це трикомпонентний контактно-системний фунгіцид для інтенсивного захисту 
соняшнику від комплексу поширених хвороб, які завдають найбільшої шкоди 
потенціалу врожайності культури: фомоз, альтернаріоз, фомопсис, іржа, сіра та 
біла гнилі, септоріоз, борошниста роса, тощо. Унікальність його полягає у 
пролонгованому захисті всієї рослини впродовж 4-х тижнів. 
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Є новинки і в сегменті післясходових гербіцидів для захисту кукурудзи. 
Сігур  (мезотріон, 515 г/кг + нікосульфурон, 200 г/кг + римсульфурон, 35 г/кг) – це 
інноваційний трикомпонентний післясходовий гербіцид із широким спектром дії 
проти злакових та дводольних бур’янів. Він має розширене вікно застосування 
(від 3 до 8 (10) листків кукурудзи) та володіє високою ефективністю проти 
бур’янів, навіть якщо вони дещо переросли оптимальні фази застосування 
гербіцидів. 

Новий гербіцид ALFA Smart Agro Астаміл  (нікосульфурон, 40 г/л) має 
покращену рідку формуляцію на основі рослинної олії. Тому в умовах 
підвищених температур та зниженої вологості, які спостерігаються в останні 
роки, він краще контролює бур’яни. 

Ще одна розробка науковців ALFA Smart Agro – це інсекто-акарицид 
Сінтак  (гекситіазокс, 204 г/л + абамектин, 36 г/л). Це препарат нового покоління 
для захисту сої від кліщів. Він має одразу дві переваги в порівнянні з 
традиційними препаратами. По-перше, це швидка дія. Сінтак забезпечує повну 
загибель дорослих кліщів впродовж 24-48 годин після застосування. По-друге, він 
знищує кліщів на всіх стадіях розвитку та забезпечує захист до 50 днів з моменту 
обприскування. 

Такої ефективності вдалося досягти завдяки унікальному поєднанню діючих 
речовин. Гекситіазокс у складі препарату знищує яйця, личинки та стерилізує 
самок, абамектин – личинки, імаго, дорослих кліщів та пришвидшує дію 
гекситіазоксу. Крім цього, препарат проявляє інсектицидну дію на сисних та 
мінуючих шкідників (попелиці, медяниці, трипси). 

Всі новинки ALFA Smart Agro володіють високою ефективністю, розширеним 
спектром дії та більшим періодом застосування. Вони відповідають сучасним 
потребам агровиробників та допомагають краще справитися з актуальними 
завданнями – підвищити врожайність культури та збільшити рентабельність 
виробництва. В умовах сучасного агробізнесу це одне з першочергових 

Джерело: www.alfasmartagro.com 

Джерело: www.proagro.com.ua 
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Підприємців Львівщини запрошують  

на презентацію програми  

«Доступні кредити 5-7-9%» 

4 березня в Центрі Митрополита Андрея Шептицького УКУ у Львові  
відбудеться презентація програми «Доступні кредити 5-7-9%». Про це 
інформують у департаменті економічної політики Львівської ОДА. 

В межах заходу учасники отримають: 
- повну та достовірну інформацію про Державну програму «Доступні 

кредити 5-7-9%»; 
- інформацію про правила інвестиційного кредитування в рамках Програми; 
- інформацію про вимоги та рекомендації з підготовки повного пакету заявки; 
- інформацію про навчальні програми із бізнес-планування та здійснення 

підприємницької діяльності; 
- інформацію про екосистему підтримки підприємництва в Україні: доступ до 

знань, доступ до фінансування. 
Участь у заході візьмуть представники Львівської облдержадміністрації, 

Офісу розвитку МСП, Фонду розвитку підприємництва, банків-партнерів, 
Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», бізнес-середовища 
Львівщини. 

За додатковою інформацією щодо участі у заході можна звертатися у 
департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації за 
номерами телефонів: +38(032)299-92-79, +38(032)261-26-65,+38(032)261-27-13 
та/або на електронну адресу: torg.loda@gmail.com. 

Зазначимо, що 24 січня Кабінет Міністрів України прийняв постанову №28 
«Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам 
мікропідприємництва та малого підприємництва», яка запускає надання 
фінансової державної підтримки суб’єктам мікро- та малого бізнесу через Фонд 
розвитку підприємництва. Документ дозволяє Фонду (який підпорядковано 
Мінфіну) запровадити програму «Доступні кредити 5-7-9 %». 

Джерело: Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова рання 12,00 13,00 15,00 

Капуста  білоголова 4,00 4,50 5,00 

Капуста пекінська 9,00 10,50 12,00 

Капуста червоноголова 8,00 10,00 12,00 

Картопля стандарт 7,00 7,50 8,00 

Морква стандарт 3,00 3,50 4,00 

Буряк столовий  3,50 4,20 5,00 

Капуста савойська  12,00 18,80 25,00 

Огірок корнішон 54,00 59,10 65,00 

Гарбуз 10,00 12,00 12,00 

Редька біла 12,00 14,10 16,00 

Квасоля біла 22,00 32,90 45,00 

Цибуля ріпчаста жовта 7,00 7,50 8,00 

Селера корінь  15,00 15,00 15,00 

Рукола 200,00 215,0 230,00 

Салат 70,00 81,20 100,00 

Петрушка корінь 12,00 12,00 12,00 

Яблуко Декоста 8,00 9,50 11,00 

Яблуко Джонаголд 11,00 12,00 13,00 

Яблуко Ліголь 9,00 10,50 12,00 

Яблуко Муцу 11,00 12,50 14,00 

Яблуко Флоріна 7,00 9,00 11,00 

Яблуко Фуджі 11,00 12,00 13,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Індиче філе 110,00 128,90 150,00 

Свинина ошийок 110,00 116,90 125,00 

Короп  жив. 65,00 80,00 95,00 

Товстолобик  жив. 50,00 60,00 70,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 28.02.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 4 (121) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 28.02.2020 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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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 
переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Висівки пшеничні 2900 

Гірчиця 11000 

Горох 6450 5825 

Гречка 200 

Жито 1 клас 6350 

Жито 2 клас 6900 

Кукурудза 4787  4251 4467 4199 164 160 175 

Льон 11000 

Макуха соняшникова 175 

Мука в/с 260 

Нут 9500 

Овес 5000  

Олія соняшникова 750 

Просо 8400 

Пшениця 2 клас 5715  5192 5400 4200 199 202 

Пшениця 3 клас 5687  5162  5350 5100 199 200 

пшениця 4 клас 5553  5025 4675 195 

пшениця 6 клас 4740 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО 
395 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО 
395 

Ріпак з ГМО 10525 

Соєва олія 680  640 

Соняшник 9281 9567 8317 

Сорго червоне 4650 

Соя 8800 9484 10440  9561 357  360 

Соя без ГМО 9500 9500 380 

Тритікале 4500 

Чечевиця 11000 

Шрот соняшниковий 5600 197 

Ячмінь 4600  4114  
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення Детальніша інформація 

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 

ІІІ Львівський 

Eкспортний Форум  12 березня 2020 р. 

м. Львів, Premier 

Hotel Dnister, 

 вул. Матейка,6 

www.lcci.com.ua 

Міжнародна 

конференція 

«Професійна торгівля 

овочами та фруктами  

в Україні» 

19 березня  2020 р. 
м. Львів,  

РСП “Шувар”, 

вул. Хуторівка,4Б 
www.shuvar.com 

Конференція з питань 

здоров’я птиці і свиней 

19 березня  2020 р. 

 

м. Харків, готель 

Kharkiv Palace, 

 просп. Правди, 2  

www.biofarm.kharkiv.com 

Міжнародний 

практичний форум  

«Poultry Farming. 

Бройлер / Несучка»  

8-9 квітня  2020 р. 

м.Львів, 

Львівський будинок 

вчених, вул. 

Листопадового Чину,6 

www.agrotimes.net 

Міжнародний 

практичний форум  

«Poultry Farming. 

Індиківництво» 

9 квітня  2020 р. 

м. Львів, 

Львівський будинок 

вчених, вул. 

Листопадового Чину,6 

www.agrotimes.net 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

МУЗИКА П.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” (ГОЛОВА РЕДКОЛЕГІЇ);  СТЕФАНИШИН І.М. – ТОВ “РСП “ШУВАР”  (ЗАСТ. ГОЛОВИ РЕДКОЛЕГІЇ);                                              

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА 

ПАЛАТА”; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ 

РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03,  + 38(067) 803-60-32.   ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ  .  

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: 

LVIVAGRI@GMAIL.COM 

Міжнародний форум 

агроінновацій  

«Digital Farming» 

28 травня  2020 р. 
м. Київ, Nivki Hall, 

Просп. Перемоги,7 
www.agrotimes.net 

17 Міжнароднa конференція  

«BLACK SEA GRAIN/ 

Зерно Причорномор’я-2020»  
22-23 квітня 2020 р  

м. Київ, Готель 

“Інтерконтиненталь”, 

вул. Велика 

Житомирська,2А  

www.ukragroconsult.com 

http://forum.avgroup.pro/

