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Джерело: Львівська Аграрна палата 

В рамках регіонального Skype-

вебінару обговорено актуальні 

питання земельних відносин та 

підвищення правової свідомості 

сільського населення. 

9 квітня на Львівщині із ініціативи Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції, Львівської Аграрної палати, Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації та представництва 
Уповноваженого Верховної Ради із прав людини в Західному регіоні проведено 
тематичний cкайп-вебінар із питань сучасних аспектів земельного законодавства 
та розвитку сільських територій. 

Участь у вебінарі прийняли експерти департаменту агропромислового 
розвитку, керівники п’яти  об’єднаних територіальних громад Львівської області, а 
саме: Заболотцівської ОТГ – голова Марія Дискант, Жовтанецької ОТГ – Ярослав 
Деркач, Давидівської ОТГ–Володимир Керницький, Підберізцівської ОТГ – 
Василь Коваль, Великомостівської ОТГ – Ярослав Ройко, Великолюбінської ОТГ – 
Йосиф Фабрига. 

В рамках вебінару обговорювалися питання проведення реєстраційних 
процедур  в онлайн форматі, функції онлайн сервісів Мінюсту, особливості 
здійснення державної реєстрації за заявами в електронній формі, питання 
підтримки фермерів та сільгосптоваровиробників у 2020 році, новації 
законопроекту про відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, 
який прийнято Верховною Радою України 31 березня 2020 р. питання протидії 
незаконному поглинанню та захопленню підприємств у Львівській області (про 
антирейдерський  штаб), доцільність введення в штат ОТГ уповноваженого за 
розвиток сільської території (уповноваженого Аграрної палати) та інші актуальні 
питання.   

Участь із доповіддю в рамках вебінару прийняв голова управи Львівської 
Аграрної палати Ігор Вуйцик.  

Наступний тематичний онлайн вебінар відбудеться 14 квітня 04.2020 р. в 
12:00 год. 
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В Україні прийнято закон про відкриття 

ринку земель сільгосппризначення 

31 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради України прийнято 
закон про введення ринку землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 
2021 року. 

Законом статті 130 і 131 Земельного кодексу України викладено у новій 
редакції. 

Згідно з новою редакцією статті 130 набувати право власності на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення можуть: 

а) громадяни України; 
б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством 

України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України 
та/або держава, та/або територіальні громади; 

в) територіальні громади; 
г) держава. 
Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на 
предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на 
земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності. 

Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено 
набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у 
юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є 
власниками земель сільськогосподарського призначення. Цей абзац втрачає 
чинність за умови та з дня схвалення на референдумі рішення, визначеного в 
абзаці восьмому частини першої цієї статті. 

Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за 
законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими 
бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами 
України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення цього на референдумі. 

За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі 
рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті, забороняється 
набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: 

1) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими 
бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, - на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) 
власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 кілометрів від 
державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить 
по морю); 

2) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими 
бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-
агресором або державою-окупантом; 
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3) особами, які належать або належали до терористичних організацій; 
4) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими 

бенефіціарами яких є іноземні держави; 
5) юридичними особами, у яких неможливо встановити бенефіціарного 

власника (контролера); 
6) юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких 

зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон 
Кабінетом Міністрів України; 

7) фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні 
економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України 
«Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність 
земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами; 

8) юридичними особами, створеним за законодавством України, що 
перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у 
державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних 
грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. 

2. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 
власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна 
площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності 
юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності 
усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. При 
цьому, якщо громадянину належить право власності на частку у статутному 
(складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або на лише окремі 
акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім 
земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право 
власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною 
площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої 
він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у 
статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи. 

3. Порушення вимог частин першої і другої цієї статті є підставою для 
визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, 
недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки. 

4. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією 
статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

5. Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться 
в безготівковій формі. 

6. Не допускається набуття права власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності 
у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження 
коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право. 



7 

2020 / № 7 (124) 

 

 

7. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
та комунальної власності забороняється. 

Законом у статті 131 «Набуття права власності на земельні ділянки на 
підставі цивільно-правових угод» Земельного кодексу встановлено, що: 

1. Укладення цивільно-правових угод, що передбачають перехід права 
власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні 
ділянки за такими угодами здійснюються відповідно до Цивільного кодексу 
України з урахуванням вимог цього Кодексу. 

2. Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням 
переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної 
ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має 
письмово повідомити власника земельної ділянки». 

Законом у статті 145 Земельного кодексу визначено припинення права 
власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на 
праві власності та/або у зв’язку із з порушенням обов’язку щодо її відчуження 
протягом встановленого законом строку. 

Законом розділ Х «Перехідні положення» Земельного кодексу доповнено 
пунктом 6-1 такого змісту: 

«6-1. Громадяни, яким належить право постійного користування, право 
довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та 
комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) 
господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі 
шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених 
земельних ділянок до 2010 року, мають право на викуп таких земельних ділянок у 
власність з розстрочкою платежу до десяти років за ціною, яка дорівнює 
нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних 
торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності 
переходить до покупця після сплати першого платежу. Вимоги частини сьомої 
статті 130 цього Кодексу не розповсюджуються на земельні ділянки, які 
придбаваються відповідно до цього пункту.» 

Законом також доповнено розділ Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу. 

«Забороняється відчуження земельних часток (паїв), земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, 
відчуження та зміна цільового призначення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення приватної власності, виділених в натурі (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв), розташованих на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину. Угоди (у 
тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або 
відчуження в інший спосіб земельних ділянок та земельних часток (паїв), 
визначених цим пунктом, в частині їх купівлі-продажу, та іншим способом 
відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних 
ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє, є недійсними з моменту їх 
укладення (посвідчення)». 
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Джерело: www.rada.gov.ua 

Законом встановлено, що до 1 січня 2024 року: 
а) громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене 
обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином 
до набрання чинності цим абзацом; 

б) забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь 
юридичних осіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і 
віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних 
часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також 
земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на земельні 
ділянки як предмет застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну 
(міни) відповідно до частини другої статті 371 цього Кодексу земельної ділянки на 
іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця 
між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та 
відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Угоди (у тому числі 
довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим 
способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), встановленої 
цим підпунктом, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження на 
користь юридичних осіб, а так само в частині передачі прав на відчуження цих 
земельних ділянок та земельних часток (паїв) на користь юридичних осіб на 
майбутнє (у тому числі укладення попередніх договорів) є недійсними з моменту 
їх укладення (посвідчення)». 

Згідно із Законом, «До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) 
власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну 
грошову оцінку». 

Законом встановлено, що «Програмне забезпечення Державного земельного 
кадастру забезпечує інформаційну взаємодію між Державним земельним 
кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань з метою одержання інформації про загальну площу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення у власності фізичної особи, а також 
юридичних осіб, учасником (акціонером, членом) яких вона є». 

Джерело:www.pigcongress.org 
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Джерело: www.me.gov.ua 

Ігор Петрашко анонсував дві програми 

підтримки бізнесу для розвитку та 

збереження робочих місць  

Підприємці-учасники програми «Доступні кредити 5-7-9%» отримають 
можливість рефінансування позик, іншим за програмою «нові гроші»  нададуть 
можливість кредитів під 5%. Головна умова – збереження та створення робочих 
місць. Про це заявив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України  Ігор Петрашко.  

Перша програма, що передбачає компенсацію відсоткової ставки по кредитам 
тим підприємствам, які збережуть робочі місця, буде запущена вже з наступного 
тижня. Програми будуть працювати не лише під час карантину. Вони будуть 
продовжені й після для підтримки бізнесу та економіки вцілому.  

Міністерство нагадує, що у списку вже запроваджених заходів – рішення 
щодо податкових канікул, відтермінування декларування до 1 липня 2020 року, 
тимчасове скасування штрафів, мораторій на здійснення заходів державного 
нагляду та податкові перевірки, відтермінування застосування РРО до 2021 року, 
забороняється збільшення процентів за користування кредитом тощо.  

В Україні безкоштовно надаватимуть 

консультації щодо земельної реформи 

Юристи системи безоплатної правової допомоги (БПД) пропонують 
консультації щодо земельних питань.  

У власників земельних паїв, орендарів, тих, хто займається чи хоче 
зайнятися аграрним бізнесом, виникатиме чимало правових запитань, допомогти 
з якими готова система безоплатної правової допомоги. 

Варто зазначити, що Координаційний центр з надання правової допомоги 
готував до запуску земельної реформи, запроваджуючи інститут земельних 
радників у громадах та проводячи навчання з земельних правовідносин для 
юристів, організовуючи виїзди мобільних груп у громади для консультування з 
земельних питань. 

Для того, щоб отримати правову консультацію та детальне роз’яснення з 
земельних питань необхідно зателефонувати на безкоштовний номер системи 
БПД 0 800−213−103 або поставити запитання в месенджер Facebook-сторінки, 
прочитати правову інформацію на Telegram-каналі «Безоплатна правова 
допомога» та обговорити її у чаті. 

 
Джерело: www.legalaid.gov.ua 
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Джерело: www.tax.gov.ua 
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Джерело: www.me.gov.ua 
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Джерело: www.agro-business.com.ua 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

ЄС визнав українську систему 

сертифікації насіння 

Європарламент отримав від Європейської Комісії пропозицію щодо визнання 
системи сертифікації насіння в Україні такою, що відповідає вимогам ЄС. Таке 
рішення було опублікувано від 7 квітня 2020 року на офіційному сайті Європейської 
Комісії  

В даному документі вказано, що за результатами проведення Єврокомісією 
експертизи законодавства, в Україні діють норми, що забезпечують той самий рівень 
і порядок експертизи насіння, ідентифікації, його маркування та контролю, як і в 
ЄС. 

В рішенні зазначається про доцільність визнання українського насіння і дозвіл 
на обіг на території ЄС. 
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Джерело: www.agronews.ua 

У березні 2020 року обсяги експорту 

українського меду зросли на 43% 

У березні 2020 р. обсяги експорту українського меду зросли до 6,9 тис. т, що на 
43% більше, ніж попереднього місяця, та на 18% більше, ніж у березні 2019 р.  

Загальний обсяг експорту за перший квартал 2020 р. становив 14,9 тис. т (на 
суму 24,5 млн.дол.США), що перевищує аналогічний показник 2019 і 2018 р. на 
16% і 47% відповідно. 

Якщо темпи експорту меду приємно вражають, то ціни на український мед на 
зовнішньому ринку такою тенденцією поки що не радують. У березні середня ціна 
за експортними контрактами майже не змінилася, порівняно з лютим, і становила 
1,62 дол.США /кг (-12% до березня 2019 р. i -27% до того ж місяця 2018 р.). 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: www.minjust.gov.ua 

Спрощено доступ громадян до 

інформації з Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна 

Міністерство юстиції України спростило доступ громадян до інформації з 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Про це повідомив перший 
заступник Міністра юстиції України Євгеній Горовець. 

«Відтепер при використанні даного сервісу користувачі можуть не витрачати 
час на авторизацію за допомогою КЕП»,  –  заявив Євгеній Горовець. 

Також він повідомив, що було зроблено перший крок до запровадження 
модуля моніторингу ризиків у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно. 

«Сьогодні співробітники Міністерства юстиції України та його 
територіальних органів вже можуть отримувати інформацію щодо операцій, 
скасованих державними реєстраторами. Це дозволить оперативно виявляти 
незаконні маніпуляції в реєстрі, що порушують права власників, та вживати 
відповідних заходів до порушників», – зазначив перший заступник. 

Він додав, що до травня цього року планується запровадити відстеження 
інформації про права власності, які проіснували менше доби та реєстрація яких 
має певні ознаки незаконності, а також забезпечити можливість реєстрації права 
довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання. 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт  

про ветеринарну медицину та благополуччя тварин  

9 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт № 3318 
«Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин». Він передбачає 
реформування ветеринарної медицини, а також суміжних сфер – виробництва, 
реєстрації, обігу і застосування ветеринарних препаратів. 

Зокрема, проєкт закону передбачає врегулювати питання щодо: 
– застосування протимікробних препаратів. Це запобігатиме поширенню 

антибіотикорезистентності серед тварин та покращить епізоотичну ситуацію; 
– благополуччя сільськогосподарських тварин і створення для них належних 

умов утримання і забою; 
– реєстрації і обігу ветеринарних препаратів; 
– зменшення кількості ветеринарних документів, що спростить умови 

господарської діяльності в галузі тваринництва; 
– застосування ризик-орієнтованого підходу до планування і здійснення 

державного контролю тваринницьких потужностей; 
– розвитку приватної ветеринарної медицини на селі тощо. 

Джерело: www.me.gov.ua 
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В Україні діє портал  

державних послуг «Дія»   

Відкрити власну справу за 10 хвилин, оформити допомогу при народженні 
дитини, отримати необхідну довідку, перевірити дані про себе в державних 
реєстрах. Із початку місяця усе це можна швидко та зручно зробити онлайн на 
порталі державних послуг «Дія»:  www.diia.gov.ua 

На порталі вже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема – стати 
підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її. Оформити довідку про 
несудимість, допомогу при народженні дитини чи щомісячне відшкодування 
вартості послуг із догляду за дитиною до трьох років. Подати позов до суду, 
зареєструвати авто або отримати послуги, пов’язані із документами водія, 
оформити низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів. 

Також громадяни отримають можливість перевірити наявну інформацію про 
себе із п’яти державних реєстрів. Для цього на порталі «Дія необхідно 
зареєструватися у власному Кабінеті громадянина. Таким чином кожен охочий 
отримає доступ до інформації винятково про себе. 

Послуги на порталі Дія надаються за принципом розподілу на категорії та 
життєві події. Кожна з категорій має підкатегорії, в яких можна отримати онлайн-
послугу. Приміром, послуги категорії Підприємництво дають користувачеві 
можливість стати підприємцем усього за 10 хвилин, просто заповнивши необхідну 
форму. Також можна внести зміни в установчі документи та закрити ФОП. 
Послуги, пов’язані з ФОП, уже зараз доступні в UI/UX-дизайні. 

Найближчим часом на порталі з’являться оптимізовані послуги з прописки 
дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту та реєстрації 
юридичних осіб. 

У Кабінеті громадянина доступні документи, що відображаються у 
мобільному застосунку Дія, – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та 
посвідчення водія. Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина 
України у вигляді ID-картки та біометричний паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон. 

У Кабінеті громадянина надаватиметься доступ до особистої інформації в 
державних реєстрах. Зараз підключено 5 реєстрів: Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Єдиний державний реєстр 
зареєстрованих транспортних засобів та їх власників Міністерства внутрішніх 
справ; Державний земельний кадастр; Державний реєстр обтяжень рухомого 
майна. 
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Джерело: www.eos.com 

До кінця квітня фермерам України 

відкрили безкоштовний доступ до 

супутникового моніторингу полів 

Українсько-американська компанія EOS Data Analytics відкриває 
безкоштовний доступ до платформи супутникового моніторингу полів EOS Crop 
Monitoring, щоб фермери мали більше змоги залишатися вдома. 

У компанії зробили доступ до платформи безкоштовним до 30 квітня 2020 
року, щоб підтримати аграріїв під час пандемії. Аби скористатися нею, потрібно 
зареєструватися на сайті платформи та отримати листа з інструкціями для 
безплатного доступу за посиланням:  
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-
oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g 

Дана технологічна платформа повідомляє користувачів про зміни у вегетації, 
попереджає про різку зміну погоди, автоматизує виставлення пріоритетів. Завдяки 
супутниковим даним за станом полів можна стежити буквально з дому, 
зменшуючи потребу контактувати з людьми. 

Для отримання послуги на порталі Дія необхідно мати електронний підпис, 
також можна авторизуватися за допомоги сервісу id.gov.ua. Реінжинірингом та 
оцифруванням послуг на порталі «Дія» у подальшому буде займатися державна 
IT-компанія Diia Company. Супроводженням послуг займатиметься ДП Дія. 

Функціонування Єдиного державного порталу електронних послуг Дія 
регулюється Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
«Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг» від 4 грудня 2019 року №1137. 
Джерело: www.thedigital.gov.ua 

Джерело: www.ukragroconsult.com 

https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
https://eos.com/eos-crop-monitoring/ru/?fbclid=IwAR3NPQSDYVOX_-oS_x32MTbGOjiBqvxUffqjcciRvw3MtD1Jc0UF51KfL2g
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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 

 48308 

  

 

 4624282500:05:000:0416 

  

 

 28.7971 

  

 

 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.05.2020           

11:00 

 48313 

  

 

 4624282500:05:000:0164 

  

 

 40.0514 

  

 

 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.05.2020           

11:00 

 48314 

  

 

 4624282500:05:000:0165 

  

 

 38.9087 

  

 

 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.05.2020           

11:00 

 48318 

  

 

 4624282500:05:000:0417 

  

 

 10.6983 

  

 

 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.05.2020           

11:00 

 48288 

  

 

 4623684600:12:000:0876 

  

 

 37.9172 

  

 

 Львівська область, Пустомитівський  

pайон, Щирецька селищна рада       

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

14.05.2020           

11:00 

 48290 

  

 

 4623684600:12:000:0880 

  

 

 26.9629 

  

 

 Львівська область, Пустомитівський 

район, Щирецька селищна рада  
Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.05.2020           

11:00 

Джерело: www.loda.gov.ua 

 48304 

  

 

 4622482400:09:000:0156 

  

 

 12.0390 

  

 

 Львівська область, Мостиський район, 

Судововишнянська міська рада  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.05.2020           

11:00 

 48306 

  

 

 4622482400:10:000:0160 

  

 

 17.1567 

  

 

 Львівська область, Мостиський район, 

Судововишнянська міська рада  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.05.2020           

11:00 

Розпочала роботу Конкурсна комісія за програмою підтримки та 

розвитку агропромислового виробництва у Львівській області 

Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА повідомляє про 
початок роботи з 6 квітня конкурсної комісії на виконання Комплексної програми 
підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-
2020 роки для суб’єктів господарювання агропромислового комплексу. 

Для фінансової підтримки аграріїв Львівщини з обласного бюджету у 
поточному році виділено 18,0 млн. грн. Кошти спрямовуватимуться на конкурсній 
основі. З Програмою та Порядком використання коштів можна ознайомитись на 
сторінці департаменту агропромислового розвитку в рубриці «Програми».              
За додатковою інформацією звертатись за тел.(032) 255-05-70, (032)225-65-08. 
На час карантину заявки та документи до конкурсної Комісії надсилати поштою. 
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У травні на Львівщині відбудеться 

аукціон із продажу прав оренди  

земельних ділянок  разом із 

водними об’єктами  

З метою ефективного та раціонального використання водних об’єктів, 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів Департамент екології та 
природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує 
земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок 
разом із водними об’єктами, які відбудуться 12 травня 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 6,1435 га, який розташований на території Вишнянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на земельній 
ділянці площею 7,2424 га; 
2. Ставок площею 1,1703 га, який розташований на території Київецької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Миколаївського району, на 
земельній ділянці площею 1,5000 га; 
3. Ставок площею 3,2000 га, який розташований на території 
Великогорожанської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Миколаївського району, на земельній ділянці площею 3,6480 га; 
4. Ставок площею 0,6016 га, який розташований на території Літинської сільської 
ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на земельній ділянці 
площею 0,9150 га; 
5. Ставок площею 0,7882 га, який розташований на території 
Верхньодорожівської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Дрогобицького району, на земельній ділянці площею 1,4250 га; 
6. Ставок площею 0,7341 га, який розташований на території Голубицької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 1,5780 га; 
7. Ставок площею 3,0668 га, який розташований на території Воютицької 
сільської ради Самбірського району (колишньої Лютовиської сільської ради 
Старосамбірського району) (за межами населеного пункту), на земельній ділянці 
площею 3,7457 га; 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

8. Ставок площею 6,0123 га, який розташований на території Струтинської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Золочівського району, на земельній 
ділянці площею 6,6660 га; 
9. Ставок площею 4,5611 га, який розташований на території Струтинської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Золочівського району, на земельній 
ділянці площею 5,2400 га; 
10. Ставки площею 0,2138 га, 0,2704 га, 0,4116 га, та 0,7469 га, які розташовані на 
території Роздільненської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Самбірського району, на земельній ділянці площею 2,1520 га; 
11. Ставки площею 0,2443 га, 0,2641 га та 0,4015 га, які розташовані на території 
Мельницької сільської ради (за межами населеного пункту) Жидачівського району, 
на земельній ділянці площею 1,3200 га. 

Останній день прийому заяв – 05.05.2020 р. до 16 год.30 хв 
 

Уряд пропонує підвищити штрафи 

за підпал сухої трави 

Йдеться про законопроєкт №2339 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з метою збереження довкілля», який сьогодні 
розглядали на Комітеті з питань правоохоронної діяльності. А також про проект 
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо посилення адміністративної відповідальності за самовільне випалювання 
рослинності або її залишків», де Уряд пропонує збільшити штрафи за 
випалювання рослинності: від п’ятдесяти до трьохсот шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 6 120 гривень). 

Мінекоенрго підтримує законопроєкт щодо посилення відповідальності за 

підпали. Такий документ дозволить зменшити наслідки підпалів та захистити 

право громадян на безпечне повітря і навколишнє середовище, а також зменшити 

кількість пожеж на території України. 

Джерело: www.menr.gov.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

При азотному підживленні ріпаку 

необхідно застосувати 

інтегрований захист від шкідників 

За проведення азотних підживлень високими дозами обов’язково необхідно 
впроваджувати інтегрований захист від шкідників. 

На цьому акцентував увагу Євгеній Домарацький, доктор 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, генетики, селекції та 
насінництва, Херсонський державний аграрно-економічний університет.  

Таких висновків дійшли у ході проведення наукових досліджень, що 
проводились упродовж п’яти років у незрошуваних умовах зони Степу України. 
Для цього заклали трьохфакторний польовий дослід впродовж п’яти років: фактор 
А: азотне підживлення різними дозами, фактор В: рістрегулюючі препарати, 
фактор С: різні морфобіотипи ріпаку озимого. 

На ділянках, де проводилось азотне підживлення, шкідники продовжували 
пошкоджувати рослини. «При цьому їх чисельність зростала у 2-3 рази, що 
пов’язано з розвитком менш стійких тканин за проведення підживлень (вищий 
рівень пошкоджень був у варіант з азотним підживленням дозою N90)», – зазначив 
науковець. 

На території України його пошкоджують понад 50 видів різноманітних 
шкідників. Найбільш поширеними є: капустяна блішка (втрати врожаю можуть 
сягати 20%); ріпаковий пильщик (18%); прихованохоботник (вище 14%); попелиця 
(30%); оленка волохата (понад 10%). 

Особливо небезпечними є ріпаковий квіткоїд: втрати урожаю від якого можуть 
скласти половину врожаю. 

Джерело: www.proagro.com.ua 
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Галина Біловус, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач 

лабораторії захисту рослин 

Оксана Ващишин, науковий співробітник лабораторії захисту 

рослин 

Оксана Пристацька, науковий співробітник лабораторії 

захисту рослин 

Марія Добровецька, фахівець лабораторії захисту рослин 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Грибні хвороби ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного  

Зміни клімату, що сьогодні відбуваються в Україні потребують уточнення та 
переосмислення інформації про вплив погодних умов не тільки на розвиток 
рослин, а й на формування і розвиток шкідливої ентомофауни і збудників хвороб 
рослин.  

Ячмінь озимий з моменту сівби аж до збирання часто уражуються хворобами. 
У ґрунті завжди присутня фітопатогенна мікрофлора, розвиток якої значно 
погіршує функції рослинного організму. У разі зростання їх чисельності 
відбувається значне зниження продуктивності культури і погіршення якості та 
кількості продукції.  

Втрати валового збору урожаю цієї культури від хвороб щорічно становлять 
20–30 %, а в епіфітотійні роки – 50 %. 

Розвиток рослин ячменю озимого за роками неоднаковий. Спостерігається 
періоди епіфітотій і, навпаки роки слабкого розвитку або навіть відсутність тієї чи 
іншої хвороби. Причини масового розвитку фітопатогенів потрібно шукати в 
наявності сприятливих умов. 

Вплив абіотичних факторів виявляється зазвичай у декількох напрямах.          
У першу чергу, вони впливають на розвиток фітопатогенів, тобто швидкість прояву 
хвороби, виживаємість, агресивність, кількість та їх життєздатність. Рослини 
також ростуть і розвиваються під впливом складного комплексу одночасно діючих 
на них екологічних факторів. 

Залежно від цих факторів формується стійкість та витривалість рослин до 
хвороб протягом вегетаційного періоду, а також вони впливають на інтенсивність 
проходження самого патогенного процесу. 

Елементи зовнішнього середовища діють у комплексі на ріст, розвиток і 
ступінь ураження збудниками хвороб та урожай рослин. І навіть тимчасова зміна 
одного метеорологічного параметра призводить до мінливості інших. Так за 
оцінки багатьох вчених ступінь впливу гідротермічних факторів на розміри 
врожаю та його якість коливається від 30 до 60 %.  
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Отже, для працівників сільського господарства важливо знати перші ознаки 
появи  основних хвороб ячменю озимого та методи запобігання їх подальшому 
розвитку під час вегетації сільськогосподарських культур.  

Однією з найбільших проблем працівників сільського господарства є 
правильна та своєчасна постановка діагнозу. Дуже часто хворобою вважається 
неінфекційні симптоми, симптоми нестачі елементів живлення, фізіологічне 
відмирання тканин і органів, симптоми вірусного ураження.  

Тому, дуже важливо знати інформацію про симптоми хвороб, щоб правильно 
їх діагностувати  і вчасно провести обробку фунгіцидом для запобігання дальшого 
поширення їі. 

У фітосанітарному моніторингу важливо дотримуватись двох умов – 
отримати повну інформацію про стан посіву протягом вегетації і не витрачати на 
це величезну кількість людино-годин. 

Для об’єктивної оцінки, як мінімум, поле повинно бути обстежено в наступні 
фази: перед входженням в зиму, на виході із зимівлі, початок виходу в трубку, 
повний прапорцевий лист, цвітіння-молочна стиглість зерна. Ці п’ять візитів 
дадуть змогу скласти повну картину стану посіву без зайвих витрат. 

Ранньовесняний моніторинг дасть змогу визначити наявність вказаних 
збудників у вашому агроценозі та побудувати систему захисту на наступний рік. 

Борошниста роса – збудник сумчастий гриб Erysiphe graminis (DC) (синонім 
Blumeria graminis (DC) Speer).  

Шкідливість та прояви хвороби. Захворювання уражує листки, листкові 
піхви, колоскові луски, остюки і рідше стебла. Проявляється у вигляді білого 
павутиноподібного нальоту, що складається з міцелію, конідій та конідієносців. 
Потім наліт поширюється на листкову пластинку, частіше з верхнього, а іноді з 
обох боків. З ростом рослин наліт поширюється на стебла, листки, листкові піхви 
і колосся. Згодом наліт ущільнюється, набуває борошнистого виду, утворюючи 
ватоподібні подушечки, які в кінці вегетації стають жовто-сірими і на них 
утворюються дрібні чорні клейстотеції (рис. 1). 

Втрати врожаю ячменю озимого від борошнистої роси в умовах Лісостепу 
Західного становлять 15-20 %, а внаслідок сильного ураження рослин сягають 30-
50 %. Хвороба зменшує асиміляційну поверхню і знижує фотосинтетичну 
діяльність листя. За сильного розвитку хвороби зменшується кущистість, 
передчасно засихають листя і пагони, затримується колосіння, виникає 
пустоколосість і плюсклість зерна, в якому зменшується вміст сирої клейковини, 
білка і крохмалю. Інфекційний процес порушує обмін речовин. Це призводить до 
зниження абсолютної маси насіння. 

Найбільша шкідливість борошнистої роси в умовах Лісостепу Західного за 
поширення її на верхні яруси і колос. 

Згідно з результатами наших досліджень надмірне внесення азотних добрив 
різко сприяє інтенсивному ураженню рослин борошнистою росою, суттєво 
скорочує інкубаційний розвиток хвороби, стримує формування конідіального 
спороношення патогена.  
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Борошниста роса Сітчаста плямистість 
Темно-бура 

плямистість 

Збудником хвороби є гриб: 

Erysiphe graminis (DC) 

Збудником хвороби є гриб: 

Drechslera teres Ito 

Збудником хвороби є гриб: 

Bipolaris sorokiniana Shoem 

Рис. 1. Типовий прояв збудників борошнистої роси, сітчастої плямистості, 

темно-бурої плямистості на ячмені озимому 

Розвитку хвороби сприяють також рання сівба озимих зернових, густий 
стеблостій при завищених нормах висіву насіння, вирощування сприйнятливих 
до хвороби сортів озимих на сусідніх полях, вирощування культур в низинних 
місцях, які погано провітрюються, на затінених рослинах та при слабкому 
освітлені, часті тумани. 

 Умови поширення. Зимує збудник у вигляді міцелію – на озимих та 
клейстотеціями – на рослинних рештках. 

Білий наліт – це поверхнева грибниця патогена, яка закріплюється 
апресоріями на поверхні тканини. На грибниці формується конідіальне 
спороношення у вигляді коротеньких конідієносців, на верхівках яких у 
ланцюжках розміщуються конідії. Останні бочкоподібні або циліндричні, в 
ланцюжках безбарвні. При достиганні ланцюжки розпадаються і конідії 
поширюються в навколишньому середовищі, спричиняючи зараження нових 
листків і рослин хлібних злаків. Клейстотеції округлі, спочатку темно-коричневі, 
потім чорні. В клейстотеціях  формується яйцеподібні сумки, від 9 до 30 шт. у 
кожній із них утворюється від 4 до 8 одноклітинних сумкоспор еліпсоподібної 
форми. Дозрівання сумкоспор і викидання їх із сумок відбувається в період появи 
сходів ячменю озимого.  

Патоген утворює конідіальну і сумчасту стадії. Зараження відбувається 
конідіями та сумкоспорами при температурі від 3–31°С та відносній вологості 
повітря 60–100 %. Слід зазначити, що сприятливими умовами для розвитку 
хвороби є температура повітря 18-22 °С і часте чергування теплих і вологих днів. 
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Сітчаста плямистість  –  збудник Drechslera teres f. sp. maculata. 
Шкідливість та прояви хвороби. Перші прояви хвороби спостерігаються в 

період кущення, а посилений її розвиток – під час цвітіння та наливання зерна в 
умовах Лісостепу Західного.  

Характерна ознака – поява на листках овальних бурих плям із блідо-рожевим 
обідком. Плями мають поздовжні й поперечні смуги, які утворюють сітчастий 
малюнок (рис. 1). Плями не зливаються, а листя не розщеплюється, і завдяки 
цьому зовні сітчаста плямистість відрізняється від смугастої. На плямах 
утворюється темно-сірий наліт, а на колоскових лусочках і зерні – побуріння і 
малопомітні світло-бурі плями. 

 Шкідливість хвороби проявляється в зменшенні площі асиміляційної 
поверхні листків, що негативно впливає на натуру зерна. Зараження рослин у фазі 
колосіння викликає зменшення кількості зерен у колосі. Втрати врожаю при 
інтенсивності ураження від 50% – 70 % становлять 33–50 %. 

Умови поширення. Джерелом інфекції є міцелій, склероції й конідії, які 
зберігаються на рослинних рештках і зерні. Навесні може утворюватися сумчаста 
стадія у вигляді перитеціїв із сумками та сумкоспорами, які є додатковим 
джерелом інфекції. Спороношення відбувається лише на некротизованій тканині. 
Сприятливі умови для спороношення створюються за вологої й теплої погоди – 
температура від +5°С до +35°С, оптимальна – близько +20°С, вологість повітря – 
вище 95%. Розповсюдження спор відбувається за допомогою вітру за умов низької 
вологості повітря.  

Однак для інфікування знову потрібна підвищена вологість. За сприятливих 
умов тривалість латентного періоду може становити 5 днів. Гриб почергово 
заселяє яруси листя знизу вгору. Таким чином, чергування від одного до кількох 
днів з опадами і 2–4 днів із високою інсоляцією за умов низької вологості повітря 
й вітру провокує швидке поширення сітчастої плямистості ячменю. 

Темно-бура плямистість – збудник Bipolaris sorokiniana Shoem . 
Шкідливість та прояви хвороби. Найбільше шкодить у роки з теплим та 

дощовим літом в умовах Лісостепу Західного. При інтенсивному розвитку 
хвороби втрати врожаю можуть становити 30-40 %. На листках спочатку 
з’являються жовто-бурі плями, дещо витягнуті вздовж листка. У центрі вони 
більш світлі з темно-бурою облямівкою (рис. 1). Плями виявляються і на 
міжвузлях, що призводить до вилягання рослин. У вологу погоду на уражених 
листках утворюється бурий або темно-сірий наліт, стебло вкривається чорним 
нальотом, що складається з конідіального спороношення гриба. При ураженні 
колосся колоскові лусочки (плівки) буріють, зародковий кінець зернівки стає 
коричневим або чорним, тоді хворобу називають “чорним зародком”. 

Умови поширення. Зберігаються збудники на рослинних рештках, зерні у 
вигляді міцелію та конідій. Теплий сухий ґрунт сприяє первинному зараженню 
сходів і основи стебла. Конідії, що відповідають за вторинне і подальше 
зараження розсіваються вітром.  
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Епідемічне поширення в листку і колосі йде при високій температурі (вище 
+20°С) та достатній вологості (для успішного зараження необхідне зволоження 
листя, щонайменше, протягом 16 годин). При високій вологості, що зберігається 
впродовж довгого часу, зафіксовані випадки, коли латентний період від початку 
зараження і до нового спороутворення продовжувався близько тижня. 

 
Смугаста плямистість  – збудник Drechslera graminea Ito. 
Шкідливість та прояви хвороби. Хвороба уражує листки, піхви, стебла і 

колос спочатку у вигляді жовтих плям, які пізніше зливаються у світло-коричневі 
смуги з вузькою пурпуровою облямівкою в умовах Лісостепу Західного. На плямах 
і смугах утворюється темно-сірий наліт конідіального спороношення. Перші 
симптоми ураження хворобою можна виявити у формі поздовжніх смуг у середині 
листка не раніше, ніж у фазі початку кущення. Максимальний розвиток хвороби 
спостерігається зазвичай у фазі цвітіння – наливання зерна.  

У місцях ураження листки підсихають, руйнуються, розщеплюються вздовж 
жилок на кілька частин, засихають і обпадають (рис. 2). При ураженні колосу 
міцелій проникає в зав’язь, спричиняє внутрішнє зараження зерна без зовнішніх 
ознак, але в окремих сортів спостерігається побуріння зародка і всієї зернівки. 
Смугаста плямистість призводить до відмирання листків, утворення щуплих зерен. 
Урожай зерна за епіфітотійного розвитку може зменшуватись у 4,5 рази і більше  

Смугаста плямистість Ринхоспоріоз Септоріоз 

Збудником хвороби є гриб: 

Drechslera graminea Ito 

Збудником хвороби є гриб: 

Rhynchosporium graminicola 

Heinsen.  

Збудником хвороби є 

гриб:Septoria hordei Gacz. 

Рис. 2. Типовий прояв збудників смугастої плямистості, 

ринхоспоріозу, септоріозу на ячмені озимому 
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Умови поширення. Збудник зберігається у вигляді конідій і міцелію на 
уражених рослинних рештках і в зерні. При насіннєвій інфекції проростки ячменю 
часто гинуть. У разі виживання рослин спостерігається дифузне ураження, 
внаслідок чого вони відстають у рості й розвитку, різко знижують продуктивність. 
Найбільшого розвитку хвороба досягає за умов холодної й затяжної весни, при 
частому випаданні дощів, тому ячмінь сильніше уражається при ранніх строках 
сівби. Внесення повного мінерального добрива затримує розвиток хвороби, а 
одностороннього азотного – навпаки. 

Ринхоспоріоз або облямівкова плямистість – збудник Rhynchosporium 
graminicola Heinsen.  

Шкідливість та прояви хвороби Втрати врожаю зерна в роки епіфітотій 
становлять до 15 % і більше. Крім того, погіршуються кормові та пивоварні якості 
зерна.  

На листках та листкових піхвах хвороба виявляється у вигляді сіро-зелених 
плям, які швидко збільшуються і набувають неправильної форми. Спочатку плями 
водянисті, пізніше вони підсихають, у центрі стають світлими, а по периферії 
утворюється темно-бура облямівка (рис. 2). У вологу погоду плями набувають сіро-
голубого кольору завдяки рясному конідіальному спороношенню патогена. При 
сухій погоді симптоми ринхоспоріозу схожі на опіки листків. На зерні за умов 
підвищеної вологості хвороба виявляється у вигляді світло-коричневих плям з 
темно-бурим ореолом.  

 На міцелії, що перезимував утворюються конідії, що масово заражають 
посіви. Проростають конідії за умов наявності крапельної води при температурі від 
+2°С до +30°С (оптимум +16…+20°С). 

Умови поширення. Збудник хвороби зберігається у вигляді міцелію в 
рослинних рештках, в зимуючих рослинах та зерні.  

Захворювання виявляється протягом усього періоду вегетації, пік розвитку 
спостерігається у фазі молочної стиглості зерна. Найбільш поширена і шкідлива 
хвороба  в умовах Лісостепу Західного у роки з дощовим літом. 

Септоріоз – збудник Septoria hordei Gacz. 
Шкідливість та прояви хвороби. Хвороба проявляється повсюди, проте 

відчутної шкоди завдає посівам ячменю у вологі роки в Лісостепу Західному. 
Захворювання проявляється на листках, листових піхвах, стеблах і колосках у 
період достигання ячменю озимого. На листках спочатку утворюються 
неправильної форми світло-зелені плями, які потім стають жовтуватими, а згодом 
коричнюватими. Плями дуже схожі на опіки від мінеральних добрив. Згодом вони 
зливаються й утворюють суцільні великі некротичні ураження, які займають більше 
половини листової пластинки (рис. 2).  

На ураженій тканині з обох боків листкової пластинки з’являються чорні 
крапки, плодові тіла збудників хвороби. На листових піхвах, стеблах і колосках 
утворюються також плями різного кольору – світлі, бурі, жовті, світло-бурі, нерідко 



27 

2020 / № 7 (124) 

з темною облямівкою, у центрі яких виявляються чорні дрібні плодові тіла грибів 
– пікніди. За сильного ураження листки передчасно засихають, стебла 
зморщуються і перегинаються, колос стає пістрявим, бурим. Зерно в колосі 
щупле, має зморшкувату поверхню і незначну масу. В циклі свого розвитку гриби 
формують пікнідіальне і сумчасте спроношення. При дозріванні пікнід епідерміс 
рослини розривається і пікноспори поширюються в навколишньому середовищі. 
За допомогою пікноспор здійснюється зараження рослин падалиці і первинне 
зараження молодих рослин сходів ячменю озимого, та інших злаків. Крім пікнік, 
гриби на рослинних рештках за достатнього тривалого зволоження інтенсивно 
формують сумчасте спороношення у вигляді псевдотеціїв. 

Дозріває сумчасте спороношення восени або весною. У кінці вересня, 
протягом жовтня-листопада із псевдотеціїв вивільнюються сумки з сумкоспорами 
і розповсюджуються вітром, краплями дощу в навколишньому середовищі. 
Сумкоспори, своєю чергою, додатково уражують молоді рослини ячменю 
озимого з осені. Зараження рослин від сумкоспор може відбуватися також 
протягом теплої зими за відсутності снігового покриву і плюсових температурах і 
також весною. 

Шкідливість септоріозу виявляється у зменшенні асиміляційної поверхні 
рослин, знижені вмісту хлорофілу, зростанні інтенсивності дихання, що 
призводить до суттєвого зниження продуктивності. У хворих рослин формується 
менша кількість зерен, воно часто невиповнене, щупле, суттєво знижується маса 
1000 зерен. Недобір урожаю може досягати до 30% і більше. 

Умови поширення. Джерелом інфекції септоріозу є післяжнивні решки, 
сходи падалиці, уражені посіви озимих культур, уражені злакові трави, заражене 
насіння. 

Ураженню посівів хворобою сприяють тривала волога і тепла вітряна 
погода, опади, особливо у фазі колосіння-цвітіння, пізні строки сівби, внесення 
високих норм азотних добрив. Інтенсивніше септоріоз розвивається по краях 
поля, а також на зріджених посівах. Сорти ячменю з довгим вегетаційним 
періодом, як правило, уражуються сильніше, ніж скоростиглі. Інтенсивність 
розвитку септоріозу зростає на рослинах, уражених вірусом жовтої карликовості 
та карликовою іржею. 

Заходи по обмеженню розвитку грибних хвороб ячменю озимого. 
Дотримання сівозміни; знищення рослинних решток та падалиці; посів 

ячменю озимого в оптимальні строки. 
 Високоефективним є протруєння насіння та обприскування посівів 

фунгіцидами, яке проводять одним із рекомендованих препаратів, що входять до 
“Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні՚. ՚ 

Обов’язковим профілактичним заходом підготовки насіння до сівби є 
протруювання насіння. На основі результатів фітоекспертизи насіння підбирають 
відповідний препарат, який має найповніший спектр дії на виявлений склад 
збудників хвороб. Крім того, протруйники з широким спектром дії забезпечують 
захист сходів грибних хвороб. 
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Виходячи з осіннього моніторингу ячменю озимого, можна прогнозувати, що 
навесні 2020 р. будуть актуальними розвиток плямистостей листя, септоріозу.  

При чому слід зазначити, що боротьбу з цими хворобами потрібно буде 
починати якомога раніше, щоб на момент поновлення вегетації призупинити 
розвиток захворювань, фунгіцидами, які можна застосовувати вже при 
температурі +5–8 ⁰С . 

Боротьбу з цими хворобами потрібно проводити рекомендованими 
фунгіцидами, при цьому попередньо оглянувши поле і визначивши наявність їх 
збудників у агроценозі. 

Під час вегетації ячменю озимого, враховуючи розвиток грибних хвороб 
культури, за потреби провести 1–2 обробки одним з таких фунгіцидів:  

Тілт Турбо 575 ЕС, к.е.(0,8−1,0 л/га), Абруста (0,7−1,0 л/га), Альфа-Тебузол 
(0,5–1,0 л/га), Аканто Плюс (0,5 −0,75 л/га), Авіатор Хpro (0,6−0,8 л/га), Абакус 
Ультра, с.е. (1,0−1,5 л/га), Капало (1,0−1,5 л/га), Кустодіятм (0,8–1,0 л/га), Фалькон, 
к.е. (0,6 л/га), Флексіті, к.с. (0,5 л/га), Фенікс Дуо, к.с. (0,4−0,6 л/га), та інші, що 
входять до “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 
Україні՚՚”. 

При обробці посівів ячменю озимого фунгіцидами слід враховувати 
фітосанітарний стан кожного поля, а зокрема ступінь ураження рослин певним 
збудником та дотримуватись техніки безпеки при роботі з отрутохімікатами.  

Слід відмітити, що обробку фунгіцидами потрібно проводити згідно 
рекомендацій до певного препарату. 

При застосуванні пестицидів потрібно дотримуватись правил техніки безпеки 
та рекомендацій стосовно застосування певного препарату (норма витрати, 
температура внесення, фаза культури,  стресовий стан посівів (посуха, надмірно 
зволожений ґрунт, пошкодження приморозками, хворобами)). 

 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 3,50 4,50 5,50 

Цибуля зелена 33,00 36,00 40,00 

Салат 25,00 27,70 30,00 

Помідор салатний 
рожевий 

60,00 65,00 75,00 

Картопля стандарт 7,50 8.00 8,50 

Морква стандарт 3,00 4,00 4,50 

Редиска 15,00 15,00 16,00 

Капуста червоноголова 10,00 10,00 14,00 

Кабачок 55,00 56,00 57,00 

Гарбуз 8,00 11,50 15,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

21,00 21,50 23,00 

Гриб печериця 28,00 36,00 45,00 

Цибуля порей 14,00 15,80 18,00 

Цибуля сіянка 35,00 45,10 55,00 

Цибуля ріпчаста жовта 13,00 13,50 14,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
червона 

22,00 22,00 22,00 

Часник ранній 110.00 115,00 120,00 

Лохина 240,00 295,00 350,00 

Яблуко Декоста 8,00 10,00 12,00 

Яблуко Ліголь 8,00 10,70 14,00 

Яблуко Голден 11,00 13,00 15,00 

Яблуко Флоріна 8.00 11,70 14,00 

Яблуко Чемпіон 8,00 11,70 15,00 

Олія соняшникова 
рафінована, 1 л. 

23,00 28,20 35,00 

Цукор 12,00 13,50 15,00 

Борошно пшеничне 
вищого гатунку 

11,00 13,00 16,00 

Рис довгозерниий вищ.гат 25,00 27,10 30,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 10.04.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 7 (124) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 10.04.2020 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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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 

 

  

CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 
переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Віка 10500 2900 

Висівки пшеничні 3300 

Гірчиця 12500 

Горох 6675 5850  

Гречка 13000 20000 

Жито 1 клас 6900 

Кукурудза 5409 4842  5250 4425 168 

Льон 11000 15000 

Нут 9000 

Овес 5300 

Просо 8400 8750 

Пшениця 1 клас 200 

Пшениця 2 клас 6419 5940  6050 200 199 202 

Пшениця 3 клас 6407  5825 6000 200 198 

Пшениця 4 клас 6289  5722 5875 4800 197 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 395 

Ріпак з ГМО 355 

Розторопша 2400 

Соєва олія 18767 

Соняшник 10885 11200 8601 

Соняшник високоолеїновий 11111 

Сорго біле 3600 

Сорго червоне 3600 

Соя 10400  11094 11400 9635 358 350 

Соя без ГМО 5445 10667 385 377 

Спельта 17000 

Тритікале 4900 

Чечевиця 11000 10000 

Ячмінь 4900  4399 4650 

 


