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Аграрії Львівщини можуть отримати кредитні 

кошти  для розвитку бізнесу 

Як середні, так і малі агропідприємства, які працюють у сферах вирощування 
зернових та олійних культур, аквакультури можуть отримати кредит до                                      
50 мільйонів євро в межах проєкту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). 

Про це йшлося 28 січня 2021 року під час зустрічі голови Львівської 
облдержадміністрації Максима Козицького з головою Асамблеї аграрних палат 
України Ігорем Вуйциком і директором Львівської аграрної дорадчої служби 
Іваном Паньківим. Участь у зустрічі також взяв галузевий заступник голови 
облдержадміністрації Юрій Бучко.  

ЄІБ банк надає можливість аграріям скористатись більш доступними 
кредитами, аніж є на сьогодні. Про це у своєму виступі розповіли Іван Паньків та 
Ігор Вуйцик. Об’єм кредитного портфелю для України в межах проекту 
“Основний кредит для аграрної галузі” – 400 млн євро. Позичальниками коштів 
можуть бути юридичні особи, зареєстровані в Україні, які розвивають свій бізнес і 
потребують ресурсів для того, щоб покращувати технологію, збільшувати обсяги 
та виробляти якісні культури для продажу на українському та європейському 
ринках.  Замовлення на кредитні кошти агровиробниками має становити не 
більше – 50 млн євро, з яких максимальний розмір фінансування коштами 
Європейського інвестиційного банку до 25 млн.євро. 

Упродовж двох-трьох місяців від моменту подачі заявки аграрії зможуть 
отримати кредитні кошти на рахунки. Кредит можна оформити терміном виплати 
упродовж 10 років, і що важливо, упродовж перших двох років тіло кредиту 
можна не виплачувати. 

У межах зустрічі сторони домовились організувати зустріч усіх 
агровиробників, які хочуть збільшувати  додану вартість продукції в напрямах 
вирощування зернових та олійних культур, а також сфері аквакультури та 
детально проінформувати про умови участі за підтримки проекту ЄІБ «Основний 
кредит для аграрної галузі-Україна».  

 
 

 

Кредитні кошти може отримати або одна агрофірма – позичальник, або 
декілька, що працюють в одному напрямі і об’єднались. Кредити надаватимуть у 
євро. ЄІБ скеровує, через механізм фінансового посередництва, а саме шляхом 
надання кредитних ресурсів Міністерству фінансів України, яке, в свою чергу, 
передає кредитні кошти відібраним банкам-учасникам для подальшого 
фінансування банками кредитних проектів власних клієнтів: (поки що відібрані 2 
банки: Банк  «Львів» та АТ «Банк Альянс». Ця кредитна програма пропонує 
кошти за відсотки менші, ніж є в Україні. 

Для того, щоб взяти участь у проекті, необхідно звернутись до Львівської 
аграрної палати чи Львівської аграрної дорадчої служби для напрацювання 
обґрунтувань кредиту і подачі заявки до Центрального офісу проекту у Києві. 
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Джерело: Львівська  Аграрна палата 

На зустрічі також піднімалось питання відновлення інституції 
уповноважених Львівської Аграрної палати у кожній з 73 об’єднаних 
територіальних громад і цю ініціативу буде підтримувати обласна 
влада.                                     

Надання практичної допомоги селянам (власникам земельних паїв) повинно 
бути спрямованим на підвищення обізнаності сільських територіальних громад з 
земельною реформою. На цьому наголосив Ігор Вуйцик, адже з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогосподарського призначення» встановлюються не тільки 
граничні терміни оформлення права власності не витребуваної земельної 
частки(паю)  на землю до 1 січня 2025 року, а і встановлюються часові рамки 
викупу земельних ділянок, які належали громадянам на праві постійного 
користування для ведення фермерського господарства. Тому надання фахових 
консультацій та порад з питань правової допомоги оформлення технічної 
документації,  державної реєстрації права власності та речових прав на нерухоме 
майно, що забезпечить землевласникам можливість самостійно та більш 
ефективно розпоряджатись своєю землею, отримувати з цього справедливий 
прибуток  створивши сімейне фермерське господарство надзвичайно важливе.  

Обсяг сільськогосподарського виробництва 

у Львівській області у 2020 році 

Обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області у 2020 році 
порівняно з 2019 роком збільшився на 0,2%. Про це інформує Головне 
управління статистики у Львівській області. 

У повідомленні відзначається, що відносно 1 січня 2020 року в області 
збільшилося поголів’я   птиці свійської на 5,7%, свиней – на 4,1%. 

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

Онлайн - семінари  з пасічниками, аграріями  

та органами місцевої влади на Львівщині 

З метою розповсюдження інформації щодо попередження та недопущення 
отруєння бджіл під час обробітку полів засобами захисту рослин Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  ініціює низку онлайн - 
семінарів у регіонах.  Зокрема, пасічникам, аграріям та органам місцевої влади 
будуть надані роз’яснення щодо алгоритму їх взаємодії для попередження 
отруєння бджіл.  

Онлайн-семінари з Львівщиною будуть проводитись впродовж лютого- 
березня 2021 року у форматі відео-Zoom-конференції  в ОТГ та  районах об 11.00 
год. згідно графіку, розробленого департаментом агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації. Зокрема:  

- Дрогобицький район,  5 ОТГ –  10.02.2021 р.;  
- Львівський район, 23 ОТГ – 24.02.2021 р.; 
- Самбірський район, 11 ОТГ –  03.03.2021 р.; 
- Стрийський   район, 14 ОТГ –  10.03.2021 р.; 
- Золочівський район, Червоноградський район, 14 ОТГ  – 17.03.2021 р.; 
- Яворівський район, 6 ОТГ – 24.03.2021 р. 
Заходи будуть організовані та проведені на рівні районних адміністрацій та 

об’єднаних територіальних громад із залученням фахівців 
Держпродспоживслужби, пасічників та агровиробників.   

До зв’язку з Мінекономіки також будуть запрошені представники 
агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області, громадські організації, об’єднання 
та спілки пасічників Львівщини. 

  Посилання  для підключення відео-конференції буде надіслано на 
електронні адреси  або на вайбер зареєстрованих учасників за 30 хвилин до 
початку семінару. 

З питань реєстрації  на участь у семінарі та пропозицій до виступів  
звертатись до контактної особи  з питань організації заходу - Долинської Світлани  
тел.: 067 835 93 95. 
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Джерело: www.zurab.lviv.ua 

E-TENDER  це торговельний майданчик  для 

державних закупівель PROZORO, комерційних 

тендерів та аукціонів з продажу та оренди державного 

і комунального майна PROZORRO.Продажі. 

E-TENDER – займає лідируючі позиції серед 

учасників системи PROZORRO. Продажі. Майданчик 

акредитований за всіма її рівнями, що означає 

офіційне право надавати послуги користувачам в будь 

яких сегментах системи.  

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа  спільно з E-TENDER – 

торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORRO організовує та проводить 

навчання для сільгосптоваровиробників, переробних підприємств, фермерів, представників ОТГ 

(та інших категорій потенційних користувачів) з метою розширення ринку збуту їх продукції                                

(в тому числі органічної) визначення можливостей участі у державних та комерційних закупівлях, 

використання онлайн-платформи для комерційних закупівель.  
 

Теорія закупівель та докладні інструкції 
 

Вас консультує особистий менеджер, який завжди на зв’язку. 

● Навчаємо проводити торги та надаємо відео-інструкції. 

● Спільно оголошуємо перші аукціони та перевіряємо їх. 

● За Вашим погодженням рекламуємо лоти. 

● Своєчасне консультування менеджером. 

● Простий інтерфейс майданчика, що зручний для недосвідченого організатора аукціону.  

● Вирішення менеджером питань з усіма сторонами торгів, адже в процесі аукціону їх виникає 

більше, ніж зазначено в нормативній базі. 

 

У той же час, Е-Тender повністю відповідає вимогам ДП «Prozorro.Продажі» та  

нормативно-правовій базі, що регулює продаж майна. Ми маємо усі договори з адміністратором 

системи та пройшли акредитацію щодо продажу майна в тому числі боржників. Це забезпечує 

Ваші торги від скасування або визнання угоди недійсною. 

 

Для початку роботи з Е-Тендер Вам необхідно лише зареєструватися 

        чи зателефонувати до нас!  

 

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

E-Tender – перебуває в системі Prozorro.Продажі з моменту її створення. 

2021 / № 2 (143) 
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Джерело: www.agrotimews.net 

Позичити на посівну допоможе 

цифрова платформа AgroApp 

Тепер фермер може отримати кредит на посівну онлайн у кілька кліків – без 
черг у банку, дзвінків і тривалого очікування. Про це інформує розробники 
цифрової платформи AgroApp – Кредити для агробізнесу. 

Щоб отримати позику, треба заповнити заявку на сайті, вказавши код 
ЄДРПОУ, або через чат-бот у Telegram. Зазначивши суму, треба вибрати 
постачальника й банк. Платформа співпрацює з 9-ма банками, серед яких 
Укргазбанк, Ощадбанк, «Креді Агріколь», Райффайзен Банк Аваль, ОТР Банк. 
Вони забезпечують близько 80% ринку агрокредитування в Україні. Серед 
постачальників – ТОВ «Кроп Майстер Дистрибьюшн», UKRAVIT, «Інституту 
здоров’я рослин», «НІКА-АГРОТРЕЙД», «Теплолюкс Групп» та «ТЕК 
Вертикаль». Якщо господар має потребу з’ясувати й порівняти пропоновані ними 
умови кредитування, банк вказувати не треба, тоді платформа надасть кілька 
пропозицій, із яких потрібно буде обрати найприйнятнішу. 

Зазвичай банку потрібно 2 робочих дні на погодження кредитного ліміту і 
ще 14 днів на перерахунок грошей. Тобто максимум за 16 днів фермер отримає 
позику.  Статус заявки можна простежити онлайн. 

На позику можуть розраховувати господарства із земельним банком від                        
400 га і більше, що мають від 2 років досвіду роботи. Щоправда, торік цифрова 
платформа AgroApp запустила ексклюзивну партнерську програму з компанією 
UKRAVIT, ОТР Банком та Укргазбанком для ФОП і фермери, що мають в 
обробітку менше 400 га землі 

Агровиробники до 20 лютого повинні 

підтвердити статус платника єдиного податку 

Агровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щоб 
підтвердити статус платника єдиного податку подають не пізніше                                       
20 лютого поточного року: 
- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі 
земельних ділянок, з яких справляють податок – контролюючому органу за 
своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку); 
- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної 
земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої 
земельної ділянки (юридичні особи); 

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні 
особи) – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем 
розташування земельних ділянок; 

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок.  
Джерело: www.agronews.ua 
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Джерело: www.slovoidilo.ua 

Аграрні виробники можуть користуватись інструментом портфельних 
гарантій. Державні гарантії на портфельній основі надано в забезпечення 
часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів, що надаються 
суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього 
підприємництва. 

 Звертатися потрібно за відповідними кредитами до банків з переліку: АТ 
«Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк, АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП банк», ПАТ «КБ 
«Приватбанк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Піреус банк МКБ», АТ 
АКБ «Львів», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Кредитвест банк». 
Джерело: www.me.gov.ua 

Аграрії можуть користуватись 

інструментом портфельних гарантій  
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Джерело: www.slovoidilo.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

За приховування інформації про 

кінцевого бенефіціара штрафуватимуть 

Набули чинності зміни до Порядку здійснення Міністерством юстиції 
України контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань. Про це, посилаючись на урядову 
постанову  від 20.01.2021 р., повідомила керуючий партнер ТОВ «АК 
«Міжнародна правова безпека» Тетяна Паєнтко. 

«Якщо під час контролю з’ясується, що юридична особа не подала 
держреєстратору дані про кінцевого бенефіціара, Міністерство юстиції має 
проінформувати керівника відповідної юридичної особи рекомендованим 
листом», –  зауважила експерт. 

За її словами, в такому листі міститиметься вимога звернутись у місячний 
строк до Міністерства юстиції України, щоб скласти протокол про 
адміністративне правопорушення відповідно до ч. 6 ст 166-11 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. Штраф становитиме від 17 000 до 51000 
грн. Разом із тим, у платників податків з’явиться можливість добровільно подати 
докази неумисності скоєних ним порушень. 

З 1 січня цього року розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих 
фізичними особами протягом 2020 року. 

Подавати податкові декларації про майновий стан і доходи необхідно і 
одноосібникам, які самостійно обробляють власні земельні ділянки (паї) 
загальною площею понад 2 гектари та отримують доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції. 

Крім того, при отриманні у 2020 році доходів від надання в оренду 
(суборенду, емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка не є 
податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець (громадянин-
одноосібник) визначає свої податкові зобов’язання за результатами такого року у 
річній Декларації та сплачує податок на доходи фізичних осіб з таких доходів за 
своєю податковою адресою. 

Декларація за 2020 рік подається до 01 травня 2021 року. 
Джерело: www. apk.adm-pl.gov.ua 

При однооосібному обробітку понад 2 га 

 необхідно декларувати доходи 
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З метою забезпечення дотримання процедури стратегічної екологічної оцінки 
інформуємо про необхідність замовникам документів державного планування, на 
які поширюється Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», керуватися: 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272 «Про 
затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа 
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення»; 
наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28 
жовтня 2020 року № 213 «Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення», зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 04 січня 2021 р. за № 9/35631. 

Департамент наголошує про необхідність врахування вищевказаних 
нормативно-правових актів та здійснення процедури стратегічної екологічної 
оцінки відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

Необхідність дотримання процедур  

 при стратегічній екологічній оцінці 
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Джерело: Головне управління  ДПС у  Донецькій області 
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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 

61878 4623085400:04:000:0281 10.6919 Львівська область,Миколаївський район, 

Розвадівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.02.2021           

11:00 

62287 4622487600:10:000:0120 36.4392 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська Рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 

62289 4622487600:09:000:0095 15.4569 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

62256 
4621555300:02:000:0658 49.5000 

Львівська область,Жидачівський район, 

Гніздичівська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62258 621585600:01:000:0401 9.9475 Львівська область, Жидачівський район, 

Облазницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62253 
4620383600:01:002:0098 5.9082 

Львівська область, Бродівський район, 

Наквашанська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62254 4620683200:03:000:0120 29.3533 Львівська область, Буський район, 

Кутівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62255 4620655300:02:001:0051 10.6223 Львівська область, Буський район, 

Красненська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62261 4621585600:02:000:0359 26.1978 Львівська область, Жидачівський район, 

Облазницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.02.2021           

11:00 

62286 4622487600:10:000:0124 22.3393 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 

62312 
4622486400:08:000:0085 16.3929 

Львівська область, Мостиський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.02.2021           

11:00 

62679 4621885200:59:000:0605 29.0860 
Львівська область, Золочівський район, 

Підлипецька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

03.03.2021           

11:00 

62681 4621884800:03:000:0122 13.2649 Львівська область, Золочівський район, 

Перегноївська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

03.03.2021           

11:00 

62683 4623987200:16:000:0071 31.1749 
Львівська область, Радехівський район, 

Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

03.03.2021           

11:00 

62685 4625580600:06:000:0004 
50.7074 

Львівська область, Турківський район, 

Боберківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

03.03.2021           

11:00 
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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 

62696 4625184700:04:000:0016 5.6192 Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2021           

11:00 

62740 4621584900:04:000:1214 42.8814 Львівська область, Жидачівський район, 

Млиниська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10.03.2021           

11:00 

62742 4621580600:02:000:1312 22.7424 Львівська область, Жидачівський район, 

Бережницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.03.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

62686 
4625580600:06:000:0005 11.4221 

Львівська область, Турківський район, 

Боберківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

03.03.2021           

11:00 

62687 
4624282800:03:000:0066 9.8907 Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.03.2021           

11:00 

62688 
4624282800:03:000:0067 5.0403 

Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

04.03.2021           

11:00 

62689 
4624282800:03:000:0068 8.2023 Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

04.03.2021           

11:00 

 

62704 
4625580300:04:000:0013 12.3764 

Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2021           

11:00 

62707 
4625580300:03:000:0005 

15.0540 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2021           

11:00 

62698 4625183500:03:000:0180 3.9626 
Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2021           

11:00 

62699 4625185500:05:000:0214 11.8443 Львівська область, Старосамбірський 

район, Страшевицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2021           

11:00 

62702 4625385200:11:000:0082 4.5500 
Львівська область, Стрийський район, 

територія Підгірцівської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2021           

11:00 

62691 4621885800:04:000:0420 9.3128 Львівська область, Золочівський район, 

Почапівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

05.03.2021           

11:00 

62693 4624285200:15:000:0487 7.5190 Львівська область, Самбірський район, 

Вільшаницька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2021           

11:00 

62748 
4621555600:02:000:1184 9.8253 

Львівська область, Жидачівський район, 

Журавнівська селищна рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.03.2021           

11:00 
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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 

62788 4623086600:04:000:0315 24.4918 Львівська область, Миколаївський район, 

Раделицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2021           

11:00 

62722 4623981200:02:000:1849 8.2237 Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 

62725 4623981200:04:000:1925 5.6717 Львівська область, Радехівський район, 

територія Дмитрівської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

62756 4621881500:08:000:0337 5.1809 
Львівська область, Золочівський район, 

Великовільшаницька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.03.2021           

11:00 

62768 4623987200:16:000:0002 35.4889 Львівська область, Радехівський район, 

Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.03.2021           

11:00 

62772 
4624881100:13:000:0022 22.2582 

Львівська область, Сокальський район, 

Волицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

10.03.2021           

11:00 

62781 
4623381000:09:000:0298 

23.3411 Львівська область, Перемишлянський 

район, Борщівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2021           

11:00 

 

62794 
4623086600:02:000:0223 8.8710 

Львівська область, Миколаївський район, 

Раделицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2021           

11:00 

62705 4622784700:09:000:0189 7.6200 Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 

62790 
4623086600:04:000:0327 9.0200 

Львівська область, Миколаївський район, 

Раделицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2021           

11:00 

62791 4623086600:03:000:0354 6.0100 Львівська область, Миколаївський район, 

Раделицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2021           

11:00 

62793 
4623086600:04:000:0324 

3.0100 
Львівська область, Миколаївський район, 

Раделицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.03.2021           

11:00 

62711 4622784700:09:000:0186 1.6330 Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 

62713 
4622784700:09:000:0188 0.7110 Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 

62726 
4623981200:04:000:1926 9.0000 

Львівська область, Радехівський район, 

територія Дмитрівської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 
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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 

62887 4621287800:08:000:0189 
2.4000 

Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2021           

11:00 

62741 4623982200:06:000:0420 
28.3600 

Львівська область, Радехівський район, 

Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 

62743 4623981200:03:000:1964 15.9030 Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

62694 
4621585300:05:000:0384 15.7473 

Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 

62697 4621585300:05:000:0381 6.8860 Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.03.2021           

11:00 

62878 4620986200:20:000:0003 14.0000 
Львівська область, Городоцький район, 

Повітненська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

16.03.2021           

11:00 

62882 4621287800:08:000:0186 4.2000 Львівська область, Дрогобицький район, 

Ступницька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2021           

11:00 

 

62919 
4621883600:07:000:0723 5.7847 

Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

16.03.2021           

11:00 

62924 
4621883600:08:000:0584 

1.3859 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2021           

11:00 

62913 
4621883600:08:000:0572 1.2000 

Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2021           

11:00 

62915 4621883600:08:000:0574 1.2786 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2021           

11:00 

62916 4621883600:08:000:0575 0.7120 Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.03.2021           

11:00 

62935 4623381800:06:000:0002 6.6612 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

16.03.2021           

11:00 

62943 4623381800:04:000:0192 7.2806 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

16.03.2021           

11:00 

62750 
4623985700:04:000:0582 5.2407 

Львівська область, Радехівський район, 

Станинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 
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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 

62799 
4623983800:08:000:1279 47.0651 Львівська область, Радехівський район, 

Оглядівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 

62774 4620684400:20:000:0018 
4.8338 

Львівська область, Буський район, 

Ожидівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.03.2021           

11:00 

62777 4620685800:06:000:0013 8.9885 Львівська область, Буський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

18.03.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

62754 
4623983800:08:000:1306 15.8905 

Львівська область, Радехівський район, 

Оглядівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 

62758 4623987200:09:000:2210 11.1581 Львівська область, Радехівський район, 

Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 

62760 4623987200:14:000:0396 9.6609 
Львівська область, Радехівський район,  Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

17.03.2021           

11:00 

62800 4623982200:06:000:0421 
13.8104 

Львівська область, Радехівський район, 

Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 

 

62757 
4620386600:07:005:0003 2.0166 

Львівська область, Бродівський район, 

територія Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного с.г 

виробництва 

18.03.2021           

11:00 

62761 
4620388400:01:025:0002 

19.6890 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.03.2021           

11:00 

62737 
4623981200:03:000:1966 5.4583 

Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

17.03.2021           

11:00 

62747 4620386600:07:004:0010 1.2937 Львівська область, Бродівський район, за 

межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.03.2021           

11:00 

62752 4620386600:07:004:0007 0.6021 Львівська область, Бродівський район, за 

межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.03.2021           

11:00 

62771 4620686200:12:000:0138 14.0000 Львівська область, Буський район, 

територія Топорівської сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

18.03.2021           

11:00 

62775 4620685800:06:000:0010 
2.8917 

Львівська область, Буський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

18.03.2021           

11:00 

62926 4623381800:04:000:0210 1.6178 
Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

19.03.2021           

11:00 
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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 

62956 4624880200:07:000:0712 
5.5131 

Львівська область, Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

62811 4621585300:03:000:0645 5.8452 Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2021           

11:00 

62888 4621583300:05:000:1014 12.0000 Львівська область, Жидачівський район, 

Зарічанська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

22.03.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

62933 
4624282800:06:000:0155 7.0305 

Львівська область,Самбірський район, 

Городищенська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

62944 4624282800:06:000:0156 2.4035 Львівська область, Самбірський район, на 

території Городищенської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

62949 4625185700:07:000:0014 5.3000 
Львівська область, Старосамбірський 

район, Стрілківська сільська pада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

19.03.2021           

11:00 

62950 4624880200:01:000:0806 9.3850 Львівська область, Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

 

62920 4623381800:04:000:0191 9.7768 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

pада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

19.03.2021           

11:00 

62978 
4624880200:07:000:0751 3.9695 

Львівська область,Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

62961 
4624880200:11:000:0602 2.2633 

Львівська область, Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

62967 4624880200:07:000:0725 1.5425 Львівська область, Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

62973 4624880200:07:000:0750 7.3313 Львівська область, Сокальський район, на 

території Боб'ятинської сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2021           

11:00 

62809 4621583600:01:000:0878 
10.1009 

Львівська область, Жидачівський район, 

Зарічненська сільська pада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

22.03.2021           

11:00 

62806 4620983300:13:000:0062 8.3791 Львівська область,Городоцький район, 

Долинянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького виробництв 

22.03.2021           

11:00 

62815 
4622783000:09:000:0002 4.6000 

Львівська область, Жовківський район, 

Дев'ятирська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2021           

11:00 



19 

2021 / № 2 (143) 
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Номер 
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Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

62858 4624887400:14:000:0018 
5.4254 

Львівська область, Сокальський район, 

Тартаківська сільська Рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2021           

11:00 

62728 4625585700:04:000:0058 8.4141 Львівська область,Турківський район, 

Мохнатська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24.03.2021           

11:00 

62730 4625583900:09:000:0071 14.0574 Львівська область, Турківський район, 

Комарницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

24.03.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

62817 
4622184800:04:000:0516 8.6040 

Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничнівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2021           

11:00 

62818 4623684200:11:000:0086 3.6499 Львівська область,Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2021           

11:00 

62855 4623980900:05:000:0432 5.5341 
Львівська область, Радехівський район, 

Бишівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

 

22.03.2021           

11:00 

62857 4623980600:06:000:0951 6.9999 Львівська область, Радехівський район, 

Березівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2021           

11:00 

 

62719 4622786700:14:000:0127 3.7977 Львівська область,Жовківський район, 

Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного с.г 

виробництва 

23.03.2021           

11:00 

62724 
4622489000:05:000:0236 3.6817 

Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.03.2021           

11:00 

62861 
4625385200:12:000:0011 3.0000 

Львівська область, Стрийський район, 

Підгірцівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.03.2021           

11:00 

62714 4622785200:13:000:0052 6.0000 Львівська область, Жовківський район, 

Липницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.03.2021           

11:00 

62717 4622786700:14:000:0099 4.4723 Львівська область, Жовківський район, 

Новокам'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.03.2021           

11:00 

62727 4625581300:03:000:0001 9.9546 Львівська область, Турківський район, 

Верхньовисоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького виробництв 

24.03.2021           

11:00 

62733 
4621885800:04:000:0417 11.5541 

Львівська область, Золочівський район, 

територія Почапівської сільської ради 

Для ведення 

селянського 

(фермерського) 

господарства 

25.03.2021           

11:00 
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 Джерело: www.uaberries.com.ua 

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО, Асоціація 
«Ягідництво України» та «Інноваційне фермерство і кооперація» запрошують на 
тренінг «Основні помилки вирощування картоплі та коренеплодів (редис, морква, 
буряк)». 

Подія відбудеться 03 лютого об 11.00 г. у форматі ZOOM в рамках проєкту 
ЕФКО. 

Реєстрація: http://bit.ly/38xYjnT 
Тренер: Зіновія Єлінська, науковий консультант з 20-річним досвідом в галузі 

захисту рослин. 
Головними темами онлайн-тренінгу будуть: 
• 20 основних помилок при вирощуванні картоплі. 
• Вплив схеми посадки на урожайність картоплі і коренеплодів. 
• Особливості побудови ситеми живлення. 
• Критичні фази розвитку картоплі та коренеплодів. 
• Хвороби зберігання.Як не допустити зараження. 
Попередня реєстрація на тренінг є обов'язковою і доступна за 

посиланням http://bit.ly/3o896dp 
Нагадуємо, що цільовими регіонами проєкту ЕФКО є Запорізька, 

Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Херсонська, Одеська, Миколаївська та 
Черкаська області. Виробники цих регіонів мають можливість отримати 
безкоштовні консультації провідних експертів-практиків. Щоб приєднатися до 
проєкту, необхідно заповнити форму реєстрації. 

За більш детальною інформацією щодо консультацій, а також в разі 
виникнення будь-яких питань, будь ласка, звертайтесь за телефоном: +38 067 346 
9058 , efco@uaberries.com.ua 

Тренінг «Основні помилки  

вирощування картоплі  

та коренеплодів» 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38xYjnT%3Ffbclid%3DIwAR2lR2wkvfSOi-AcVDGnLnx4nYoAw3ALqEZRV2vFVVeavoDntPKFTLDrBX0&h=AT3mRwCWeQPGu119ELhPllcyegHnICv5gUedPw5VGbEmNRfbmKOITdZbr1fhLJtzvKE53Kc99fc1VOnLSzxncHeH9mNBVbsso7LPHepyXvnizTTtBUICzVb4AMVRvHos5rFF&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38xYjnT%3Ffbclid%3DIwAR2lR2wkvfSOi-AcVDGnLnx4nYoAw3ALqEZRV2vFVVeavoDntPKFTLDrBX0&h=AT3mRwCWeQPGu119ELhPllcyegHnICv5gUedPw5VGbEmNRfbmKOITdZbr1fhLJtzvKE53Kc99fc1VOnLSzxncHeH9mNBVbsso7LPHepyXvnizTTtBUICzVb4AMVRvHos5rFF&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38xYjnT%3Ffbclid%3DIwAR2lR2wkvfSOi-AcVDGnLnx4nYoAw3ALqEZRV2vFVVeavoDntPKFTLDrBX0&h=AT3mRwCWeQPGu119ELhPllcyegHnICv5gUedPw5VGbEmNRfbmKOITdZbr1fhLJtzvKE53Kc99fc1VOnLSzxncHeH9mNBVbsso7LPHepyXvnizTTtBUICzVb4AMVRvHos5rFF&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38xYjnT%3Ffbclid%3DIwAR2lR2wkvfSOi-AcVDGnLnx4nYoAw3ALqEZRV2vFVVeavoDntPKFTLDrBX0&h=AT3mRwCWeQPGu119ELhPllcyegHnICv5gUedPw5VGbEmNRfbmKOITdZbr1fhLJtzvKE53Kc99fc1VOnLSzxncHeH9mNBVbsso7LPHepyXvnizTTtBUICzVb4AMVRvHos5rFF&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38xYjnT%3Ffbclid%3DIwAR2lR2wkvfSOi-AcVDGnLnx4nYoAw3ALqEZRV2vFVVeavoDntPKFTLDrBX0&h=AT3mRwCWeQPGu119ELhPllcyegHnICv5gUedPw5VGbEmNRfbmKOITdZbr1fhLJtzvKE53Kc99fc1VOnLSzxncHeH9mNBVbsso7LPHepyXvnizTTtBUICzVb4AMVRvHos5rFF&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38xYjnT%3Ffbclid%3DIwAR2lR2wkvfSOi-AcVDGnLnx4nYoAw3ALqEZRV2vFVVeavoDntPKFTLDrBX0&h=AT3mRwCWeQPGu119ELhPllcyegHnICv5gUedPw5VGbEmNRfbmKOITdZbr1fhLJtzvKE53Kc99fc1VOnLSzxncHeH9mNBVbsso7LPHepyXvnizTTtBUICzVb4AMVRvHos5rFF&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38xYjnT%3Ffbclid%3DIwAR2lR2wkvfSOi-AcVDGnLnx4nYoAw3ALqEZRV2vFVVeavoDntPKFTLDrBX0&h=AT3mRwCWeQPGu119ELhPllcyegHnICv5gUedPw5VGbEmNRfbmKOITdZbr1fhLJtzvKE53Kc99fc1VOnLSzxncHeH9mNBVbsso7LPHepyXvnizTTtBUICzVb4AMVRvHos5rFF&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3o896dp%3Ffbclid%3DIwAR3jQGbd5WNmWrsTM0L9Gdvz_SnapQvm9mTzQm9Oqv2q-42mC9rNf55j7PA&h=AT0M8t7iAoswG8u2ZjVXb0ziZE86cYVaFHB8U0TmVrwVV6sH7TXmB3tvGmTqiytLy9bWakHkpt4TS-noh20dt7p6RO_l39E6Ti4gY340824aG70ljk0iYQSylPZVWj05elsn&__tn__=q&c[0]=AT0PUGF2VfeBZYu-auE5eJNRpUyKbpf0XSVrYTSW2YaVjOfhpVNyLOeb3lqgYYyYY3tF__4Dr42KZxetlEW5buNW8fFHUxt_OoLkuEx0AjRB-8Pc887vbyPidTwmpReOWmoKfVKeZRU-ABTtgT3Qfgpw


21 

 

 

2021 / № 2 (143) 

 Джерело: www. finlandabroad.fi/ 

Посольство Фінляндії оголосило 

конкурс проєктів  

Посольство Фінляндії оголошує конкурс проєктів  2021/2022  з наступних 
тем:  

- Інноваційні рішення щодо переробки відходів у громадах; 
- Підвищення обізнаності щодо змін клімату або біорізноманіття; 
- Пом’якшення втрат у галузі навчання у звязку із падемією Covid-19. 
Для участі у змаганні Заявникам необхідно заповнити аплікаційну 

форму англійською мовою та надіслати разом із  заповненими додатками  до 
Посольства не пізніше 17.00,  14 лютого, 2021 року на електронну 
адресу: PYM.KIO@formin.fi, вказавши у темі повідомлення “LCF”" та назву 
організації. 

Зверніть, будь ласка, увагу, що обсяг аплікаційної заявки не має перевищувати 
5 сторінок (шрифт 12) + Додатки. 

Фінський Фонд Місцевого Співробітництва (LCF) – Фонд, яким управляє 
Посольство Фінляндії в Україні. 

Фонд спрямований на підтримку місцевих (українських)  громадських 
організацій (ГО). 

У деяких випадках також інші організації  можуть подавати свої заявки, 
наукові та дослідницькі інститути, незалежні ЗМІ та заклади культури. 

Зверніть, будь ласка, Вашу увагу, що державні організації не можуть подавати 
заявки, але можуть бути партнерами ГО із власним фінансовим внеском /або в 
натуральній формі. 

Проєкт повинен відповідати цілям та принципам офіційної політики розвитку 
Фінляндії. 

Політика розвитку Фінляндії націлена на зменшення бідності, реалізацію 
основних прав та сприяння сталому розвитку у всьому світі: 

Щонайбільше 4 проєктні пропозиції будуть відібрані для підтримки у 2021. 
Посольство не підтримує проєкти, що передбачають фінансування виключно 

за рахунок Фонду. 
Фінансова підтримка від Посольства для проєкту може варіюватися у 

межах  50.000 євро 
Всі проєкти, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, повинні провести 

незалежний аудит.  
Відповідні кошти можуть бути включені до бюджету проєктної пропозиції. 
Запропонований проєкт повинен мати потенціал для реальних, вимірних 

результатів. 
Детальна інформація: https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-

gromads-kih-organizacij 
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 3,00 4,00 5,00 

Картопля стандарт 8,00 8.00 8,00 

Кабачок 40,00 40,00 40,00 

Буряк столовий 5,00 5,00 5,00 

Гарбуз 8,00 9.50 11,00 

Морква стандарт 5,00 5,00 5,00 

Капуста білоголова рання 12.00 12,00 12,00 

Капуста броколі 40,00 40,00 40,00 

Капуста брюссельська 40,00 40.00 40,00 

Капуста пекінська 10,00 10,00 10,00 

Капуста савойська 15,00 15,00 15,00 

Капуста цвітна 30,00 40.00 50,00 

Капуста червоноголова 8,00 8,00 8,00 

Часник 60,00 62,50 65,00 

Цибуля ріпчаста жовта 5,50 5,80 6,00 

Гриб печериця 22,00 28,00 34,00 

Салат 75.00 82.50 90,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
біла 

12,00 12,00 12,00 

Редька чорна 7,00 7,00 7,00 

Цибуля порей 12,00 13,50 15,00 

Морква мита 8,00 8,50 9,00 

Цибуля ріпчаста 
Ялтинська 

50.00 50,00 50,00 

Яблуко Гала 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Флоріна 12,00 13,50 15,00 

Яблуко  Голден 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Декоста 14,00 14,00 14,00 

Яблуко Муцу 16,00 16,00 16,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 29.01.2021 р.)  (1 кг/ грн.) 

Короп жив 80,00 80.00 80,00 

Сом жив 160.00 162,50 165,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 29.01.2021 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Віка 12000 

Висівки пшеничні 5150 185 

Гірчиця 23000 

Горох 9800 9150 8400  300 283 

Жом буряка гран 8500 

Зелений горох 8500 

Коріандр 21000 19000 

Кукурудза 8331 7831 7713 7429 250 230 210 

Льон 13500 19000 

Люпин 8000 

Макуха соєва 18000 

Макуха соняшникова 10500 

Нут 15000 15500 

Овес 5900 5500 

Олія ріпакова 31080 

Просо 7475 6136 225 

Пшениця 2 клас 9050 8604 9225 274 282 

Пшениця 3 клас 9100 8643 6700 8318 277 274 

Пшениця 4 клас 8956 8577 253 

Пшениця 6 клас 7700 

Соняшник 21500 20501 21620  20300 

Соняшник кондитерський 25000 

Сорго біле 6775 6663 5800 

Соя 17500 17666  18250 17057  532 490 

Соя без ГМО 18833 18423 17367 420 

Спельта 8000 13000 

Тритікале 7100 

Чечевиця 15000 18000 

шрот соєвий 18700 

Шрот соняшниковий 11000 250 305 

Ячмінь 7910  7675 5200 245 

 


