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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині в рамках онлайн семінарів 

обговорили актуальні питання  

для представників ОТГ регіону 

 

6 травня на Львівщині відбувся онлайн семінар для об’єднаних 
територіальних громад  області з метою інформування  представників органів 
місцевого самоврядування з нововведеннями законодавства.  

Проведення семінару ініційоване Західним міжрегіональним управлінням 
Міністерства юстиції (м. Львів), Львівською Аграрною палатою, Департаментом 
агропромислового розвитку Львівської ОДА та представництвом Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в Західному регіоні.  

Участь у семінарі із тематичними виступами прийняли президент Львівської 
Аграрної палати Павло Музика, голова управи ЛАП Ігор Вуйцик. Актуальну 
інформацію в рамках обговорення одержали представники органів місцевого 
самоврядування області – Радехівської ОТГ, Солонківської ОТГ, Гніздичівської 
ОТГ, Мурованської ОТГ та Чуквянської ОТГ. 

В рамках семінару обговорювалися питання змін до земельного законодавства, 
кроки для надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих 
документів на земельні ділянки, захист майнових прав, оренди (суборенди) землі 
та інші.  

За інформацією фахівців Західного міжрегіонального управлінням 
Міністерства юстиції, існуючі онлайн сервіси Міністерства дозволяють ефективно 
захищати права громадян та фермерів.  

Актуальну інформацію про програми державної підтримки фермерів на 
семінарі представила директорка департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Юлія Шопська.   

Учасники семінару у своїх доповідях відзначили, що підвищення правової 
свідомості громадян є одним із пріоритетів сьогодення і створить передумови для 
динамічного економічного розвитку ОТГ області. 

13 травня відбувся черговий регіональний тематичний онлайн-семінар із 
керівниками та землевпорядниками об’єднаних територіальних Львівщини за 
участю представників Зимноводівської ОТГ, Луківської ОТГ, Бісковицької ОТГ та 
Волицької сільської ради. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

На Львівщині розпочали вебінари 

щодо розвитку аграрної галузі 

12 травня розпочалися вебінари за участі представників департаменту 
агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, районних 
державних адміністрацій та сільських, селищних, міських рад Львівської області. 

Такі онлайн-семінари будуть тривати  в час карантину, адже саме вони є 
мультимедійним інструментом для тісної комунікації з  органами влади на місцях 
та  віртуальної і швидкої передачі важливої інформації. 

Відтак, 12 травня відбулося спілкування із органами місцевого 
самоврядування Бродівського району. 

Директор департаменту Юлія Шопська  наголосила на алгоритмі дій при 
втраті посівів та ознайомила учасників вебінару з умовами участі у програмах 
підтримки агропромислового комплексу, зокрема Комплексної обласної програми, 
на яку вже оголошено прийом документів. 

Для фінансової підтримки аграріїв Львівщини з обласного бюджету у 
поточному році виділено 18,0 млн грн. Кошти спрямовуватимуться на конкурсній 
основі за визначеними  напрямами. 

Заступник начальника управління департаменту Тетяна Борушок довела до 
відома учасників вебінару інформацію про: 
- запуск обіг (ринку) землі; 
- правове використання земельних ділянок та оформлення правовстановлюючих 
документів; 
- оформлення громадських пасовищ; 
- посів на незареєстрованих територіях; 

«Кожна сільська рада повинна сприяти, аби землекористування по сільських 
радах було 100% законним,  а про порушення землекористування повинні 
повідомлятись органи, що здійснюють контроль за використанням земель. Якщо 
все буде законно – будуть надходження до бюджетів сільських рад. Такі карти 
використання і посівів, що розроблені Світовим банком в порядку космічного 
зондування  ми маємо станом на 2018-2019 роки та розробляється карта також на 
2020 рік», – зазначила Тетяна Борушок. 

Наступні тематичні   семінари заплановано на  19.05.2020 р. – Городоцький р-
н; 22.05.2020 р. – Дрогобицький р-н; 26.05.2020 р. –  Жидачівський р-н; 29.05.2020 
р. – Жовківський р-н; 02.06.2020  р.– Золочівський р-н. 
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Джерело: www.zurab.lviv.ua 

E-TENDER – це торговельний майданчик  для державних закупівель PROZORO, 

комерційних тендерів та аукціонів з продажу та оренди державного і комунального 

майна PROZORRO.Продажі 

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа  спільно з                                  

E-TENDER – торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORO 

організовує та проводить навчання для сільгосптоваровиробників, переробних 

підприємств, фермерів, представників ОТГ (та інших категорій потенційних 

користувачів) з метою розширення ринку збуту їх продукції (в тому числі 

органічної) визначення можливостей участі у державних та комерційних 

закупівлях, використання онлайн - платформи для комерційних закупівель.  

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

Для Food-бізнесу розроблено методичні 

рекомендації щодо запобігання 

поширення COVID-19 на виробництві 

Фахівцями Мінекономіки та Держпродспоживслужби із залученням 
представників бізнесу було розроблено Методичні рекомендації щодо запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на потужностях з вирощування, утримання, забою, переробки і обігу 
тварин та виробництва харчових продуктів. 

Відповідний документ ґрунтується на рекомендаціях ВООЗ «COVID-19 та 
безпека харчових продуктів: Керівництво для харчових підприємств» та 
покликаний надати виробникам і операторам ринку більше інформації щодо їх 
можливих дій в умовах поширення COVID-19. 

Зокрема, Методичні рекомендації містять: 
-   інформацію про хворобу COVID-19; 
-   симптоми і шляхи інфікування; 
-   гігієну, профілактичні санітарні і протиепідемічні заходи; 
- порядок здійснення заходів з недопущення порушень в роботі та/або 

тимчасового зупинення виробничих потужностей; 
- додаткові заходи для підтримки цілісності харчових ланцюгів і забезпечення 

безперебійного постачання безпечних харчових продуктів кінцевим споживачам; 
- зразок декларації, заповнення якої є обов’язковим для потрапляння на 

територію оператора  потужності; 
-  орієнтовний перелік заходів із забезпечення біологічної безпеки та інше. 
Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом і не мають 

обов’язковий характер. З документом можно ознайомитися за 
посиланням https://bit.ly/3c9oi4F 

  

Україна розширила участь в Насіннєвих схемах 

Організації економічного співробітництва та розвитку 

30 квітня Верховна Рада України підтримала у цілому законопроєкт 
№ 0029  «Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння 
хрестоцвітних та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової 
сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного 
співробітництва та розвитку». 

Законопроект передбачає приєднання України до Насіннєвих схем (ОЕСР) по 
хрестоцвітним та інших олійним або прядивним культурам, цукровому та 
кормовому буряку. Це надасть змогу сертифікувати насіння цих культур за 
міжнародними нормами та видавати сортові сертифікати (етикетки та сертифікати 
міжнародного зразка), які визнаються 60-ма країнами-учасниками.  

Джерело: www.me.gov.ua 

https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
https://bit.ly/3c9oi4F
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Уряд надав доступ до державної 

підтримки більшій кількості аграріїв 

13 травня на засіданні Кабінету Міністрів України підтримано проєкт 
постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів». 

Постанова дозволить розширити коло суб’єктів господарювання АПК та 
створить рівний доступ таких суб’єктів до отримання державної підтримки за 
залученими в банках кредитами. На підтримку аграріїв передбачені кошти у 
розмірі 1,2 млрд грн. 

Зокрема, учасниками програми стануть суб’єкти господарювання АПК, які 
займаються усіма видами сільськогосподарської діяльності (наразі такий доступ 
мають лише суб’єкти, які займаються тваринництвом та використали кредитні 
кошти на цілі тваринництва або які мають чистий дохід від реалізації продукції за 
останній рік до 20 млн грн). Діятиме обмеження для таких суб’єктів та пов’язаних 
із ними осіб – не більше 5 млн грн на суб’єкта (крім позичальників, які провадять 
діяльність у галузі тваринництва, для яких обмеження не більше 15 млн грн). 
Джерело: www.me.gov.ua 

22 травня на Львівщині  представлять 

роз’яснення алгоритмів взаємодії 

пасічників з аграріями 

У травні Мінекономіки запусило серію онлайн-семінарів щодо роз’яснення 
алгоритмів взаємодії пасічників з аграріями та органами місцевої влади.  

22 травня в 14.00 год на Львівщині під час онлайн-семінару  буде 
представлений алгоритм взаємодії пасічників з аграріями та органами місцевої 
влади для попередження та недопущення випадків масового отруєння бджіл. 

Представники територіального органу Держпродспоживслужби розкажуть 
про вжиті заходи в регіонах щодо попередження випадків отруєння.  

Для реєстрації учасника семінару необхідно звернутися до контактної особи 
в Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації: 
Світлана Долинська, тел.: 0678359395 . 

 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації  
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Уряд компенсуватиме аграріям 

збитки від посухи 

Уряд підготував алгоритм отримання сільськогосподарськими 
товаровиробниками коштів резервного фонду бюджету відповідно до порядку 
використання коштів, затвердженого постанокою Кабміну від 29.03.2002 р. № 415.  

Далі наводиться текст змін до урядової постанови №415 без змін: 
Коли настає надзвичайна ситуація регіонального характеру для часткової 

компенсації збитків можуть виділятися кошти з Державного резервного фонду. 
Сільгосптоваровиробник. 
У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного 

характеру, яка завдала шкоди посівам, або призвела до їх загибелі, а 
сільгосптоваровиробник претендує на отримання компенсації з резервного фонду 
державного бюджету йому потрібно надати до райдержадміністрації: 

- обґрунтування необхідності та обсягів додаткових коштів (довідку про 
збитки, які виникли внаслідок стихії, довідки з Держстату по с/г підприємству 
щодо посіву, середній ціні реалізації в попередньому році та валові збори і 
урожайність за останні 5 років по пошкоджених с/г культурах, довідку від 
гідрометеорологічного центру про надзвичайну ситуацію); 

- акт обстеження посівів. Оскільки порядку документування факту загибелі 
посівів у жодному нормативно-правовому акті не визначено, то він складається у 
довільній формі, при цьому зазначається назва підприємства, загальна площа 
посіву чи посадки с-г культури, фаза розвитку, площа загибелі (пошкодження, %) 
культури та в наслідок якої надзвичайної ситуації. Акт скріпляється підписами 
членів комісії, до складу якої можуть входити як працівники сільгосппідприємства 
(керівник, агроном, (головний) бухгалтер, бригадир), так і представники інших 
організацій, зокрема страхової компанії (якщо посіви були застраховані), органів 
місцевої влади, на території якої знаходяться відповідні посіви, та залученими за 
згодою представниками державних установ; 

- документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у 
разі відсутності договору страхування – пояснення заявника про причини 
непроведення страхування); 

- перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, та 
інших заходів. 

Райдержадміністрація. 
Відповідно до Порядку райдержадміністрація на підставі результатів 

засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій, та матеріалів сільгосптоваровиробників узагальнює розміри завданих 
збитків і готує звернення в облдержадміністрацію, до якого додаються усі 
підтверджуючі матеріали сільгосптоваровиробників. 
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Облдержадміністрація. 
На підставі отриманих матеріалів облдержадміністрація готує та надсилає до 

Кабінету Міністрів України: 
- звернення, у якому наводиться короткий опис надзвичайної ситуації, в якому 

відображено причини її виникнення та наслідки; зазначено перелік населених 
пунктів і часовий інтервал дії надзвичайної ситуації; розмір фінансування (місцеві 
бюджети, державні цільові програми, субвенції) заходів, направлених на 
запобігання виникненню надзвичайної ситуації, а також обсяг асигнувань, 
спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації за рахунок коштів 
підприємств, установ та організацій, на території яких вона виникла, і додатково – 
за рахунок резервних фондів місцевих бюджетів та матеріальних резервів. 

Крім того, у зверненні зазначається: 
- напрям використання коштів резервного фонду бюджету; 
- головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити 

кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності); 
- обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету, в 

тому числі на умовах повернення; 
- підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету; 
- інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів 

за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не 
будуть виділені. 

- протокол засідання регіональної комісії з питань техногенно- екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – протокол) щодо попередньої класифікації 
надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем. У протоколі 
зазначаються узагальнена інформація про надзвичайну ситуацію, час її 
виникнення, зона дії та наслідки, рівень за класифікаційними ознаками; прийняті 
рішення щодо її ліквідації, залучені сили і засоби для проведення невідкладних 
заходів, а також обсяг матеріальних ресурсів і коштів, виділених з резервних 
фондів місцевих бюджетів та інших джерел. До протоколу додаються усі 
матеріали, які надійшли від райдержадміністрацій. 

- розрахунок збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації складається 
відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 лютого 2002 року № 175 (із наданням інформації щодо форми 
власності сільгосптоваровиробників, які зазнали втрат); 

- довідка про гідрометеорологічні умови, яка видана Українським 
гідрометеорологічним центром, або обласним центром з гідрометеорології, у разі 
виникнення надзвичайної ситуації природного характеру. 

- перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, та 
інших заходів. 
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Кабінет Міністрів України. 
КМУ дає доручення Мінекономіки розглянути звернення та підготувати 

пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду 
бюджету, а також у разі потреби дає доручення ДСНС, щодо підготовки 
експертного висновку стосовно даного звернення. 

Мінфін розглядає звернення та подані до нього матеріали, готує пропозиції 
щодо підстав та можливого обсягу виділення коштів з резервного фонду бюджету і 
надсилає їх до Мінекономіки. 

Згідно Порядку, Мінекономіки робить узагальнений висновок і готує проект 
розпорядження Кабміну щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 11 Порядку кошти із резервного 
фонду бюджету суб’єктам господарської діяльності недержавної форми власності 
або суб’єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні 
права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних 
розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення. 

Однією із умов виділення коштів є відсутність заборгованості регіону перед 
резервним фондом бюджету. 

Джерело: www.agronews.ua 

 Із початку травня документацію  

 по землеустрою погоджують   

за принципом екстериторіальності 

З 1 травня вступила в силу Постанова Кабміну, яка передбачає погодження 
всіх видів документації із землеустрою за принципом екстериторіальності.  

Така реформа має забезпечити прозорість дій під час погодження 
документації та зниження корупції, а також дозволить вчасно все опрацювати, 
усунути контакти між розробниками та експертами. 

Як повідомляється, документація на погодження буде надаватися лише в 
електронній формі через особистий кабінет, що зменшить часові затрати 
розробників та забезпечить комфортні умови надання адміністративних послуг.                     
Висновок про розгляд документації буде надіслано на електронну пошту, 
скріплений лише ЕЦП та міститиме QR-код. Отже, не потрібно додаткових 
штампів, печаток, звернень тощо. 
Джерело: www.land,gov.ua 
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З липня 2020 року починають 

діяти нові правила поновлення 

договору оренди землі 

В Україні запроваджено поетапне введення в дію Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» 
прийнятого 05 грудня 2019 року (надалі також – «Закон України «Про внесення 
змін»), що спрямований на запровадження низки антирейдерських заходів та 
встановлення дієвих запобіжників щодо захисту майнових прав власників і 
користувачів земельних ділянок. Про це повідомляє protocol.ua. 

Крім інших змін, з 16 липня 2020 року починають діяти нововведення, що 
стосуються поновлення договору оренди землі. 

Законодавець, просто виключив частину 6 статті 33 з Закону України «Про 
оренду землі», та помістив її в новій редакції в Земельний кодекс України (надалі 
також – «ЗК України»), доповнивши главу 19 статтею 126-1. 

Статтею 32-2 Закону України «Про внесення змін» визначено, 
що поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому 
статтею 126-1 ЗК України. 

Натомість, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», також 
встановлено процедуру поновлення договору оренду землі. 

Відповідно до неї, після закінчення строку, на який було укладено договір 
оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, 
має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі 
на новий строк. 

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення 
договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це 
орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, 
встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення 
строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до закінчення строку 
дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним 
правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний 
повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, 
коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку. 

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть 
бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної 
плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення 
договору оренди землі припиняється. 

Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-
повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність 
вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і 
в разі відсутності заперечень укладає договір оренди.  
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 У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення 
договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого здійснювати 
передачу земельних ділянок у власність або користування згідно із статтею 122 
Земельного кодексу України (надалі також – «ЗК України»). За наявності 
заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк 
орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. 

В свою чергу, статтею 126-1 ЗК України, встановлено, що умова про 
поновлення договору оренди землі має встановлюватись в самому договорі. 

При цьому, якщо мова йде про земельну ділянку комунальної або державної 
власності, то сторонам заборонено встановлювати умову щодо поновлення 
договору землі, окрім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані 
будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права 
користування земельною ділянкою. 

Проте, укладаючи такий договір оренди, наприклад, для цілей забудови землі, 
станом на момент укладення договору оренди, будівель ще, відповідно, не буде, а 
тому і укладати договір оренди з такою умовою немає підстав. 

Більше того, відповідно до статті 288 Податкового кодексу України, договір 
оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою 
формою, затвердженою Постановою Кабінетом Міністрів України від 3 березня 
2004 р. № 220. 

Відповідно до статті 179 Господарського кодексу України, сторони не можуть 
відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його 
умови. 

Таким чином, сторони не можуть внести зміни до Типового договору оренди, 
а тому постає питання чи можливо буде поновити договір оренди землі 
комунальної або державної власності на новий строк за відсутності умови про 
його поновлення в договорі оренди. 

Та чи буде в такому випадку застосовуватись частини 1-5 статті 33 Закону 
України «Про оренду землі»,враховуючи, що нею передбачене переважне право на 
поновлення договору оренди землі незалежно від наявності умов про можливість 
поновити договір. 

Щодо земель приватної власності, то статтею 126-1 ЗК України передбачено, 
що у разі якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення 
строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і 
на таких самих умовах. 

Договір вважається поновленим без вчинення сторонами договору 
письмового правочину про його поновлення та у разі відсутності заяви однієї із 
сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
відомостей про поновлення договору. 

Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не 
вимагається. 
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У разі якщо сторона договору бажає скористатися правом відмови від 
поновлення договору, вона має не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого 
договору, подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву 
про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору. 

У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії 
такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна 
реєстрація речового права продовжується на той самий строк. 

Законом України «Про внесення змін» запропоновано також нову 
редакцію статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». 

Відповідно до неї, відомості про право користування земельною ділянкою, 
що припиняється після завершення строку дії відповідного договору, містяться в 
Державному реєстрі прав з дня державної реєстрації набуття речового права до 
дня закінчення строку дії договору. Після закінчення строку дії договору державна 
реєстрація речового права припиняється за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав. 

Відомості про право користування земельною ділянкою, за умови його 
поновлення, містяться в Державному реєстрі прав з дня державної реєстрації 
набуття речового права. 

У разі подання стороною договору заяви про виключення з Державного 
реєстру прав відомостей про поновлення договору державний реєстратор 
виключає такі відомості з Державного реєстру прав і після закінчення строку дії 
договору державна реєстрація речового права, похідного від права власності, 
припиняється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав. 

У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру прав 
відомостей про поновлення договору до закінчення строку дії договору, за умови 
його поновлення після закінчення строку дії договору, державна реєстрація 
речового права продовжується на той самий строк за допомогою програмних 
засобів ведення Державного реєстру прав. 

Заява про державну реєстрацію припинення речового права на земельну 
ділянку, похідного від права власності, незалежно від наявності чи відсутності 
відомостей про поновлення договору може бути подана в будь-який час до 
припинення такого права. 

Отже, узагальнюючи, які нововведення на нас чекають: 
Умова про поновлення договору має бути передбачена самим договором. 
При цьому, забороняється вказувати таку умову в договорах, що стосуються 

оренди земель комунальної та державної власності, крім випадків якщо в крім 
випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що 
перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною 
ділянкою. 
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Поновити договір оренди за мовчазною згодою можливо лише у разі 
наявності такої можливості в договорі оренди землі. При цьому укладати 
додаткову угоду більше не треба, пролонгація відбуватиметься автоматично. 

Нові положення не поширюватимуться на договори, укладені до набрання 
чинності Закону. 

Скористатись своїм право на відмову у поновленні договору оренди землі, 
може кожна із сторін, звернувшись до державного реєстратора не пізніше, ніж за 
місяць до закінчення такого договору. 

При цьому, відповідно до положень Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» звернутись із такою 
заявою сторона може в будь-який час до закінчення договору оренди землі. 

 

 
 

Джерело: www.agronews.ua 

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 

 48534 

  

 

 4624885900:04:000:0601 

  

 

 10.0000 

  

 

 Львівська область, Сокальський район, 

Великомостівська міська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

28.05.2020           

11:00 

 48844 

  

 

 4621580300:01:000:1127 

  

 

 6.0134 

  

 

 Львівська область, Жидачівський район, 

Баковецька сiльська рада  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

29.05.2020           

11:00 

 48838 

  

 

 4621583900:01:000:0435 

  

 

 17.6519 

  

 

 Львівська область, Жидачівський район, 

Новострілищанська селищна рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

29.05.2020           

11:00 

 48726 

  

 

 4623655500:08:000:0077 

  

 

 1.0500 

  

 

 Львівська область, Пустомитівський 

район, селище Щирець, вулиця Вишнева 

Для іншого 
сільськогосподарського 

призначення 

01.06.2020           

11:00 

48894 4620955300:61:000:0018 6.1744 Львівська область, Городоцький 

район, Великолюбінська селищна 

рада (за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

02.06.2020           

11:00 

48894 4620955300:61:000:0018 6.1744 Львівська область, Городоцький 

район, Великолюбінська селищна 

рада (за межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

02.06.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 
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Джерело: www.uteka.ua 

Джерело: Державна служба зайнятості  

Роботодавці можуть подати документи для 

отримання допомоги по частковому безробіттю 

Для подання документів та отримання допомоги по частковому безробіттю 
роботодавцям необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати 
єдиного внеску.  Після проходження всіх визначених законодавством процедур 
між центром зайнятості та підприємством підписується договір, у якому 
визначено порядок надходження коштів на рахунок роботодавця та виплати 
працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.  
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Джерело: www.uteka.ua 

Допомогу на дітей ФОПи можуть 

оформити онлайн 

 
Допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, 

заповнивши електронну форму на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної 
політики www.msp.gov.ua  в розділі «е-сервіси» або за посиланням – 
https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua, а також скориставшись Єдиним порталом 
державних послуг «Дія». Таку допомогу отримають відповідні єдинники на період 
карантину та на один місяць після дати його відміни. Передбачається, що таку 
допомогу надаватимуть на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі 
прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років – 1779 грн; для дітей віком 
від 6-ти до 10-ти років – 2218 грн). Але «карантинну» допомогу на дітей 
отримають лише підприємці-єдинники без минулорічного боргу з ЄСВ. Також 
право на допомогу не надається батькам, які вже отримують відшкодування 
вартості послуги «муніципальна няня» на відповідну дитину.  

Перелік документів, потрібних для призначення допомоги онлайн:  
- заява, яка складається з персональних даних заявника, даних про дітей та 
даних для перерахування коштів;  
- сканована копія свідоцтва про народження дитини (дітей); сканована копія 
довідки з ПФУ про сплату ЄСВ (форма ОК-7);  
- сканована копія документу, що посвідчує проживання на території України 
(для іноземців);  
- сканована копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над 
дитиною). 

Верховна Рада продовжила податкові 

пільги для ФОПів на час карантину 

13 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає 
звільнення від оподаткування зарплати деяких медиків та ФОПів. 

Відтак, строк незастосування штрафних санкцій за порушення податкового 
законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 червня, продовжили 
включно до дня скасування карантину. 

Документом продовжили строк ненарахування пені, звільнення від сплати 
ЄСВ за себе фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять 
незалежну професійну діяльність, на період з 1 по 31 травня 2020 року 
та продовжили мораторій на проведення документальних та фактичних 
перевірок по день скасування карантину. 
Джерело: www.uteka.ua 
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Джерело: www.pfu.gov.ua 
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Актуальні рекомендації 

 для власників земельних паїв 

Cкасування в Україні з 1 липня 2021 року заборони на відчуження земель 
сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності, – для 
громадян і бізнесу це не лише нові можливості, але й виклики. Існує серйозний 
ризик, що відкриття ринку землі призведе до збільшення рейдерських атак. Як не 
стати жертвою рейдерів після відкриття ринку землі розповіли в Офісі протидії 
рейдерству. 

Такі побоювання не безпідставні, адже і сьогодні компанії аграрного сектору 
та власники земельних паїв нерідко потрапляють у поле зору рейдерів і шахраїв. 

Експерти Офісу протидії рейдерству підготували рекомендації, які 
допоможуть убезпечитися від рейдерських посягань. 

1.Заздалегідь подбайте про належне оформлення документів, що 
підтверджують право власності або інше речове право на земельну ділянку, а 
також про внесення таких відомостей до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. Це допоможе захистити вашу власність від незаконних оборудок 
із даними державного реєстру на підставі підроблених документів. 

2. Варто пересвідчитись, чи присвоєно вашій земельній ділянці кадастровий 
номер, за допомогою якого на Публічній кадастровій карті можна знайти 
інформацію про місцезнаходження, цільове призначення ділянки, та в чиїй 
власності вона перебуває. Якщо земельній ділянці на підставі державного акту 
кадастровий номер не присвоєно, потрібно звернутися до найближчого 
розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
Без наявності коректних відомостей про земельні ділянки у Державному 
земельному кадастрі не можливо укласти будь-які цивільно-правові угоди. 

3. Перед укладанням договору купівлі-продажу земельної ділянки перевірте 
публічну інформацію про контрагента. Скажімо, ознайомтеся із даними в 
Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, інформацією про на наявність судових спорів за участі контрагента, а 
також відомостями в Єдиному реєстрі боржників. Таким чином ви зможете 
переконатися у порядності контрагента, що суттєво знизить ризики рейдерської 
атаки в майбутньому. 

4. Скористайтесь послугою моніторингового cервісу SMS-Маяк. Це 
дозволить отримати миттєві повідомлення про зміну статусу будь-яких об’єктів 
нерухомого майна у Державному реєстрі прав. 
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5. Зареєструйтесь у Державному аграрному реєстрі. Він працює за принципом 
автоматичної взаємодії з даними Державного земельного кадастру, Державного 
реєстру прав, Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, Єдиного державного реєстру тварин, які автоматично 
«підтягуються» при реєстрації в ньому. У цьому Реєстрі відображається актуальна 
інформація про належні аграрію земельні ділянки: їх площі, цільове призначення, 
вартість, речове право (у разі наявності). Реєстрація та користування Реєстром 
безкоштовні. 

Це пілотний проект, запущений у лютому 2020 року, який користується все 
більшою популярністю. У майбутньому в цьому Реєстрі будуть передбачені нові 
опції, які значно спростять аграріям ведення їх діяльності. Наприклад, через цей 
Реєстр виробники сільськогосподарської продукції зможуть подати заявки на 
реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, а також заяву на 
виправлення технічних помилок. 

Якщо ж превентивні заходи не допомогли і ваше майно або бізнес став 
об’єктом рейдерської атаки шляхом проведення незаконних реєстраційних дій, ви 
маєте звернутися до Офісу протидії рейдерству. Подати скаргу на рішення, дії або 
бездіяльність державних реєстраторів можна: 

- онлайн  через портал державних послуг iGov; 
- особисто, звернувшись до Офісу протидії рейдерству (м. Київ, вул. Євгена 

Сверстюка, 15), або через поштову скриньку, розміщену в столичній будівлі 
Мін’юсту (вул. Городецького, 13); 

- поштою  за адресою: 01001 м. Київ, вул. Городецького, 1. 
Джерело: www.agronews.ua 

Підприємці можуть отримати 

 кредити в межах держпрограми  
Урядова антикризова фінансова підтримка підприємців передбачає 

можливість отримання кредитів в межах державної програми доступних кредитів. 
Кредити можна отримати на такі цілі: 

1. Кредит до 3 млн грн на строк до 2 років з процентною ставкою 3% на:  
фінансування оборотного капіталу субʼєкта підприємництва для покриття його 
постійних (регулярних) витрат, що періодично виникають у процесі провадження 
ним господарської діяльності та не залежать від зміни обсягів його виробництва 
(витрати на оплату заробітної плати працівників, орендних та комунальних 
платежів, послуг з охорони виробничих та офісних приміщень суб’єкта 
підприємництва, податків, зборів та інших передбачених законодавством 
обов’язкових платежів та витрати на інші цілі, необхідні для збереження робочого 
стану основних засобів та збереження товарів, матеріалів і запасів суб’єкта 
підприємництва). 2. Кредит до 3 млн грн на строк до 5 років з процентною 
ставкою 0% (до 31 березня 2021 р., а після цієї дати – на умовах, визначених 
кредитним договором) на рефінансування заборгованості суб’єкта 
підприємництва за кредитом, наданими банками України. 
Джерело: www.loda.gov.ua 
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Категорія та цільове призначення  

земельної ділянки 

Відповідно до Закону України «Про землеустрій», цільове призначення 
земельної ділянки це використання земельної ділянки за призначенням, 
визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому 
законодавством порядку. 

Земельним кодексом України передбачено, що землі України за основним 
цільовим призначенням поділяються на такі категорії: 
• землі сільськогосподарського призначення; 
• землі житлової та громадської забудови; 
• землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення; 
• землі оздоровчого призначення; 
• землі рекреаційного призначення; 
• землі історико-культурного призначення; 
• землі лісогосподарського призначення; 
• землі водного фонду; 
• землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

У межах кожної категорії земель виокремлено декілька видів цільового 
призначення земель, класифікація яких затверджена наказом Державного комітету 
України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового 
призначення земель». 

Класифікація видів цільового призначення земель застосовується для 
використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель та 
формування звітності із земельних ресурсів та визначає поділ земель на окремі 
види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим 
режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних 
об’єктів. 

Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі. 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» передбачена взаємодія інформаційних систем Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які за 
допомогою програмних засобів забезпечують у режимі реального часу отримання: 
• державними реєстраторами відомостей з Державного земельного кадастру 
про права на земельні ділянки, зареєстровані до 2013 року, а також відомостей з 
Державного земельного кадастру про земельні ділянки; 
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Джерело: www.me.gov.ua 

• органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, інформації 
з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на земельні ділянки, їх 
обтяження, а також про ціну (вартість) нерухомого майна та речових прав на нього 
чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами. 

Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримана 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері земельних відносин, може зберігатися та використовуватися для 
забезпечення виконання покладених на нього повноважень, у тому числі для 
ведення обліку земель. 

 
Джерело: Західне міжрегіональне управління юстиції (м. Львів) 



22 

2020 / № 9 (126) 

Солодка історія успіху:  

перша медова аграрна розписка 

На світовому ринку меду Україна не один рік займає лідерські позиції серед 
десятка найбільших виробників, а експорт продукції з країни динамічно зростав 
впродовж останніх кількох сезонів. Тим не менше, вітчизняні пасічники 
стикаються з численними труднощами, в тому числі, і з доступом до 
фінансування. Аграрні розписки вже допомогли фермерам з різних сегментів 
аграрного ринку залучити понад 1 млрд. доларів фінансування. Цей потенціал 
аграрних розписок може бути реалізований і в бджільництві. В рамках Проекту 
IFC за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань 
SECO було розроблено бізнес-модель для фінансування бджолярів за аграрною 
розпискою. Навесні 2020 року модель стала в нагоді сім’ї пасічників з Одещини. 

«Моя родина – бабуся з дідусем – приїхали на Одещину в 1951 році як 
переселенці з Волинської області. Навіть розібрали хату і склали її тут. Дідусь 
привіз з собою вулики, 4-5 бджолосімей. Я росла у бабусі з дідусем, тому з 
дитинства біля вуликів», – згадує Наталія Котенко.  

Наталія разом з чоловіком з 2014 року займається бджолярством – починали 
з 15 соток землі та 5 бджолосімей біля власного будинку на Одещині. Зараз сім’я 
утримує більше 150 бджолосімей, розвиваючи пасіку як основну справу та 
джерело сімейного доходу, і саме вони стали першими пасічниками, котрі 
скористалися інструментом аграрних розписок.  

«Якщо займатися бджолярством як бізнесом – це важка, наполеглива праця, – 
зазначає Наталія Котенко. – З початку березня і до вересня ми виїжджаємо на 
кочівлю, наше завдання – підвести бджіл до медоносу. Але пасіка росте і кочувати 
на постійній основі стає дедалі складніше, тому цього року ми виставили пасіку 
стаціонарно, у нас природна зона дозволяє розвивати органічний напрямок». 
Канали для збуту пасічники шукають самостійно: мед здають на гуртовий збір, 
продають через Інтернет та серед знайомих у власних брендованих баночках. 

«Мед у нас не залишається, – стверджує Наталія. – Плануємо розширятися, 
думаємо висаджувати ще медоносні дерева, сіяти медоносні трави. І, зрозуміло, 
будемо нарощувати бджолородини». Разом з тим, фермерка зізнається: 
додаткового фінансування потребують постійно – на механізацію, охорону, 
інвентар та оновлення вуликів. Але до кредитів не зверталися через волатильні 
ціни на мед та відсутність прийнятної застави. Вихід знайшли в інструменті 
аграрних розписок. 

«Потреба в такому інструменті як аграрна розписка виникла давно, ми 
шукали, бо потребували додаткового фінансування, – зазначає Наталія Котенко. – 
А кредитору необхідно було знаходити потрібні обсяги продукції. Можна сказати, 
що аграрна розписка нас звела, була зацікавленість з обох сторін». 
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Тематика і труднощі бджолярів не чужі для кредитора за аграрною 
розпискою, яким став Олег Калінін. Понад 10 років він самостійно займається 
бджолярством та зареєстрував власну торговельну марку «Медова Фабрика», а 
також працює над розвитком усієї галузі у складі робочої групи при ТПП України 
з розвитку бджільництва.  

За словами Олега Калініна, українські пасічники виробляють орієнтовно 100 
тис. тонн меду хорошої якості, яка з легкістю задовольнить наявні світові 
стандарти. Однак ефективний збут залишається для пасічників питанням номер 
один: «Дорого продати мед завжди важко, – зазначає Олег. – Зараз багато хто хоче 
продати, але продукцію просто не беруть: наш ринок перенасичений. Щодо 
експорту, то бджолярі не реєструють належним чином своє виробництво. А 
закордонні покупці хочуть бачити походження меду, де він виробляється, в яких 
умовах тощо. На жаль, зараз не можна довести походження меду і тому покупці 
дають низьку ціну». 

Рішення Олег Калінін бачить у реєстрації пасік, що легалізує фактичне 
виробництво меду, в роботі над кінцевим продуктом для максимізації доданої 
вартості, а також в сертифікації меду за стандартами органічної продукції. Це 
дозволить виходити на експорт, відкривати нові ринки збуту та отримувати вищу 
ціну за свою продукцію. Аграрні розписки в бджільництві Олег Калінін 
розглядає як стимул до реєстрації пасік згідно з чинним законодавством, що 
дозволить залучати фінансування у майбутньому. 

«Аграрна розписка дозволяє отримати кошти на розвиток своєї справи. 
Навіть більше – поставити свій товар кредитору, якщо оформляєш товарну 
розписку. В наших реаліях реалізація продукції бджільництва дуже багато 
важить. При цьому в розписці можна зафіксувати її обсяг, ціну. Це класний 
інструмент, який дасть нові можливості нашим бджолярам», – додає О. Калінін. 

Наталія Котенко також поділяє таку позицію. За її словами, товарна розписка 
крім можливості отримати кошти дозволяє залучити додатковий канал збуту 
готової продукції. «Спочатку кредитор надає нам гроші, в нашому випадку –                       
36 тис. гривень, а в кінці сезону на погашення позики кредитор забирає частину 
нашого меду, який за договором йде в заставу».  

«Головне зараз донести до бджолярів інформацію про цей інструмент і про 
те, як він працює», – каже Олег Калінін. А тоді ті бджолярі, які готові перевести 
свою справу у формат сталого бізнесу, спрямованого на більш ефективні канали 
збуту, матимуть можливість залучати фінансування та розвиватися.  

Експерти медового сегменту зазначають, що наступні два роки стануть для 
українського медового ринку певним перехрестям. Подальше зростання експорту 
можливе лише через легалізацію виробництва та підтвердження походження 
меду, зокрема через створення ефективного і зрозумілого реєстру виробників 
меду. У комбінації з розширенням доступу до фінансування завдяки інструменту 
аграрних розписок це дозволить виробникам посилити свої позиції на світовому 
ринку та відкрити нові канали збуту. 

Автор: Микола Луговий, Національний прес-клуб «Українська перспектива» 
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Контроль хвороби зернових 

колосових культур 

Довгоочікувані опади у вигляді дощів, які пройшли по всій території 
України, принесли не лише необхідну культурам вологу: одночасно, вони 
створили сприятливі умови для розвитку та поширення хвороб озимих зернових 
культур. 

Тому щоб захистити культурні рослини від потенційної загрози, експерти 
компанії «UKRAVIT» нагадують про необхідність фунгіцидних обробок посівів: 
проведені своєчасно та з використанням високоефективних препаратів, вони 
допоможуть запобігти втратам через хвороби до 20 % вашого майбутнього 
врожаю. 

«Щорічно озимі зернові потерпають від численних хвороб – борошнистої 
роси, септоріозу, прикореневих гнилей, фузаріозу, іржі, плямистостей та інших.             
І сьогодні сукупність температури повітря та вологості, яка встановилася після 
останніх дощів, будуть сприятливими для поширення збудників хвороб у ваших 
посівах. Щоб цього уникнути, необхідно ретельно проводити моніторинг стану 
посівів і за найперших ознак прояву хвороб, а краще – навіть профілактично 
застосовувати високоефективні фунгіциди. Та навіть якщо симптоми ще не 
встигли проявитися, я б радив усе одно провести фунгіцидну обробку у фазі 
прапорцевого листка-колосіння: таким чином, ви зможете попередити ураження 
озимих та ярих зернових і зберегти свій майбутній врожай», – відзначає керівник 
агрономічного департаменту компанії Олександр Мигловець. 

Як для лікувальних, так і для профілактичних цілей Олександр рекомендує 
обрати високоефективний системний фунгіцид Аякс (тіофанат-метил, 310 г/л + 
епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л). Препарат володіє лікувальною, 
захисною та викорінюючою дією. За рахунок поєднання різних 
високоефективних діючих речовин він забезпечує розширений спектр 
контрольованих хвороб у посівах зернових колосових культур, а також буряка 
цукрового та сої. Крім того, завдяки своєму складу він також попереджує ризик 
появи резистентності у патогенів. 

Оптимальний період застосування Аякс на зернових колосових культурах – 
профілактично або ж за перших проявів симптомів хвороб. Це гарантує 
максимальний захист без суттєвої шкоди для культурних рослин. Препарат 
забезпечує швидку дію на збудників хвороб і одночасно – тривалий захист 
культури та її нових приростів. При цьому він проявляє добру сумісність з 
іншими засобами захисту рослин і мікродобривами та є економічно вигідним 
рішенням для захисту ваших посівів від найширшого спектра небезпечних 
хвороб. 

Джерело: www.agro-business.com.ua 
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В Україні розробили систему 

захисту пасік від хвороб  

та отруєнь бджіл 

 
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України 

розробив систему захисту пасік від заразних захворювань та отруєнь бджіл. 
Повна назва розробки: «Система захисту пасік від заразних захворювань та 

отруєнь бджіл на основі принципів GBP (Good Beerkeeping Practice – належної 
бджолярської практики)». 

Як зазначається НААН, в основу системи захисту бджіл від інфекційних 
захворювань і отруєнь покладено принципи належної бджолярської практики 
(GBP – Good Beekeeping Practice), яка спрямована на допомогу бджолярам з 
метою приведення виробничої практики у відповідність до стандартів і вимог 
Європейського Союзу з виробництва якісної, безпечної і конкурентоспроможної 
продукції бджільництва, а також недопущення отруєнь, виникнення і розвитку 
заразних хвороб бджіл. Належна бджільницька практика розроблена відповідно 
до вимог Кодексу Аліментаріус «Загальні принципи гігієни харчових продуктів» 
якого є загальновизнаними та діють у всьому світі і прийняті в якості 
обов’язкових, в тому числі і в Україні. 

Iз впровадженням розробленої системи на пасіках України бджолярі 
зможуть продавати продукти бджільництва як на внутрішньому ринку, так і у 
всіх країнах-членах ЄС. Згідно з останніми вимогами дані норми є 
обов’язковими для бджолярів, які виробляють продукти бджільництва в 
комерційних цілях. 

Pозроблена вченими НААН Настанова з належної бджолярської практики 
разом з проєктами нормативних документів – Інструкції щодо профілактики 
заразних захворювань та отруєнь бджіл, Інструкції щодо належної гігієнічної 
практики на пасіках та підприємствах з переробки меду, Ветеринарно-
санітарними вимогами до підприємств з переробки воскосировини та 
виробництва вощини, Вимогами до племінних пасік та правил ведення 
селекційно-племінної роботи в бджільництві, дозволяє профілактувати 
виникнення і розвиток інфекційних захворювань і не допускати отруєння бджіл 
пестицидами і агрохімікатами в період медозбору. 
Джерело: www.propozitsiya.com  
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Джерело: www.agrotimes.net 

Правильне заорювання 

пожнивних рештків сприятиме 

нагромадженню гумусу 

За узагальненими даними, зароблена солома і стебла кукурудзи за вмістом 
вуглецю у 2-3 рази перевищують ефективність гною, тобто 3-4 т соломи 
рівнозначні внесенню 9 т/га гною. 

При заорюванні соломи потрібно на кожну тону застосовувати N 10 кг/га д. 
р., це зменшує іммобілізацію азоту ґрунтовою мікрофлорою. Заорювання 
післяжнивних решток сільгоспкультур з застосуванням N10 на 1 т органічної 
речовини дає змогу зменшити іммобілізацію азоту ґрунтовою мікрофлорою та 
сприяє позитивному балансу гумусу в ґрунті. 

Про це нагадав Ярослав Цвей, доктор с.-г. наук, професор, Інститут 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. 

«У той же час, виробники часто беруть до уваги розрахункові коефіцієнти 
виходу гумусу з післяжнивних решток, але не завжди у розрахунки дають 
позитивний баланс органічної речовини у ґрунті», –  зазначив науковець. 

У зоні достатнього зволоження використання лише післяжнивних культур на 
зелене добриво не сприяє нагромадженню гумусу через вузьке співвідношення 
між вуглецем і азотом. Відповідно сівбу післяжнивної культури потрібно 
проводити на фоні застосування мінеральних добрив і поєднувати з 
використанням соломи, яка перед сівбою зароблюється в ґрунт. Це сприяє кращій 
її мінералізації і протіканню гуміфікаційних процесів та утворенню гумусу. 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

Джерело: www.me.gov.ua 
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Джерело: Європейська Бізнес Асоціація 

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

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова рання 8,00 8,50 9,00 

Баклажан синій 70,00 75,00 80,00 

Салат 10,00 12,00 15,00 

Буряк столовий  3,50 4,00 4,50 

Картопля рання 22,00 23.50 25,00 

Морква рання 27,00 28,50 30,00 

Капуста цвітна 35.00 37,50 40,00 

Капуста броколі 75,00 80,00 85,00 

Кабачок 23,00 24,00 25,00 

Часник ранній 65,00 65,00 65,00 

Огірок корнішог 31,00 31,50 32,00 

Гриб печериця 25,00 32,50 40,00 

Помідор салатний червоний 36,00 37,00 38,00 

Салат 9,00 9,50 10,00 

Цибуля ріпчаста рання 15,00 17,50 20,00 

Цибуля порей 15,00 15,00 15,00 

Цибуля зелена 40.00 45,00 50,00 

Яблуко Джонаголд 11,00 12,50 15,00 

Яблуко Декоста 13,00 14,50 16,00 

Яблуко Ренет 11,00 11,50 12,00 

Яблуко Голден 15,00 16,00 17,00 

Суниця садова 100.00 110,00 120,00 

Яблуко Флоріна 14,00 14,50 15,00 

Цукор 12,00 13,50 15,00 

Крупа гречана вищ.сорт 30,00 32,00 34,00 

Рис довгозернистий  
вищого гатунку 

27,00 28,50 30,00 

Короп жив. 65,00 80,00 95,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.05.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 9 (126) 

Сом жив. 155,00 162,50 170,00 

Форель  річкова жив. 160,00 190,00 220,00 



30 

Закупівельні ціни в Україні  

на 15.05.2020 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”; ДРЕВНЯК З.Р.  – ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД 

ПІДТРИМКИ БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ; 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 

Висівки пшеничні 3550 

Гірчиця 12500 21500 

Горох 7100 6867 210 

Жито 2 клас 6800 

Жом буряка гран 205 

Кукурудза 5288 4781 4917 4725 166 190 

Льон 12500 15000 

Макуха ріпакова 4750 

Макуха соняшникова 1800 3708  

Нут 9000 9000 

Овес 6000 

Олія кукурудзяна 635  

Просо 8400 8375 

Пшениця 2 клас 6318 5625  6600 5800 195 205 

Пшениця 3 клас 6050  5616  194  200 

Пшениця 4 клас 5950 5713  5375 190 

Пшениця 6 клас 5586 190 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 383  

Ріпак з ГМО 365 

Соняшник 10457  11000  11083 

Сорго біле 4600 

Сорго червоне 4650 

Соя 10900 11950  12500 11444 350 

Соя без ГМО 10050 11300 384 413 

Спельта 10000 

Тритікале 5200 

Чечевиця 15000 10000 

Шрот соняшниковий 5600 210 

Ячмінь 5000 4566 4900 

 


