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Бюджетна комісія погодила  

17 мільйонів гривень на розвиток 

сільського господарства 

Львівщини в 2021 році 

4 лютого бюджетна комісія обласної ради погодила фінансування 
Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства  у 
Львівській області на 2021 рік у сумі 17 мільйонів гривень. 

Основні цілі та пріоритети програми представила  членам комісії керівник 
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Людмила Гончаренко. 

Велика частина нової програми на 2021-2025 роки присвячена 
забезпеченню споживчої потреби населення та розвитку підприємництва на 
селі, а також органічного виробництва. Згідно з програмою – передбачена 
фінансова підтримка аграріїв у вигляді часткового відшкодування витрат за 
придбання та використання біологічних засобів захисту рослин, відшкодування 
вартості сертифікації органічного виробництва. 

“Заплановано реалізацію 62 малих бізнес-проектів з розвитку аграрного 
виробництва та участь і організацію аграрних виставок, ярмарок з метою 
промоції місцевого сільськогосподарського виробництва. Особлива увага буде 
приділятись реалізації можливостей молоді, учасників АТО (ООС) та жінок у 
веденні господарств сімейного типу”, – зазначила т.в.о. директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації 
Людмила Гончаренко. 

Цьогоріч аграрії можуть отримати  від 500 до 700 тисяч гривень для 
реалізації бізнес –проектів. Торік кредитні кошти отримали 19 аграріїв. 

У планах на 2021 рік – зосередитись на створені сімейних фермерських 
господарств, у тому числі й розвиток молочного фермерського скотарства. 

“Ставимо акцент на підтримці вирощування малими суб’єктами 
господарювання нішевих культур, яких зараз недостатньо у Львівській області –
   гречка, жито, ягоди. Велику увагу ми плануємо приділити розвитку кооперації, 
аби малі виробники мали змогу формувати товарні партії для виходу на 
внутрішній ринок та підтримку в межах своїх територіальних громад”,  – додала 
Людмила Гончаренко. 

Комплекс заходів програми має збільшити обсяги виробництва валової 
сільськогосподарської продукції сільгосппідприємствами на 3 % (331,9 млн грн) 
та збільшення їх частки  у загальнообласному виробництві до 50% валової 
продукції сільського господарства. 

Кінцеве фінансування програми мають затвердити депутати під час сесії, 
яка відбудеться 16 лютого. 

Джерело:Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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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:  

- 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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Сільськогосподарська кооперація –  

пріоритет для громади 

 та вигода для селян 

Анна Кущак, заступник директора  

департаменту агропромислового розвитку  

Львівської облдержадміністрації  

Цьогоріч одним із важливих напрямків розбудови аграрного сектору 
економіки Львівщини є утворення нових сільськогосподарських кооперативів, 
адже саме розвиток кооперації матиме позитивний вплив на вирішення питань 
продовольчої безпеки та розвитку сільських територій. 

На Львівщині особистих селянських господарств – близько 280 тис., 
фермерських господарств – 782. А сільськогосподарських кооперативів – лише 
40. Виходячи з наведених даних можемо говорити про значний потенціал для 
створення кооперативів і їх об`єднань, оскільки  селянські чи невеликі 
фермерські господарства, об’єднані у кооператив, мають  ширші 
можливості збуту своєї продукції за ринковою ціною, створення ланцюжків 
доданої вартості, та отримання кращого прибутку від спільної діяльності, ніж 
кожен окремо. 

Розбудова мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через 
слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – організаторів 
кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання 
зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку та недостатніми обсягами 
державної підтримки. За умови належної фінансової підтримки можливе 
вирішення найбільшої проблеми новостворених кооперативів – формування 
матеріальної бази, оскільки придбання техніки та обладнання для налагодження 
діяльності кооперативу потребує значних капіталовкладень, яких засновники 
кооперативу на початку своєї діяльності, як правило, не мають. 

Відтак, наявність диференційованих джерел фінансування разом з активною 
інформаційною кампанією – ключові аспекти, на які слід звернути увагу при 
виборі стратегії розвитку кооперативного руху в аграрному секторі.  

А механізм створення та функціонування сільськогосподарських 
кооперативів чітко визначено у новому  Законі України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» та в  Законі України «Про кооперацію». 

Загальними умовами створення кооперативу є такі: 
- кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах; 
- засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні 

особи, зареєстровані в Україні; 
- рішення про створення кооперативу приймається його установчими 

зборами; 
- чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи. 
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Державна реєстрація кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому 
для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності і проводиться у 
відповідності до вимог до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців». 

Сільськогосподарський кооператив може здійснювати діяльність з метою 
одержання прибутку або без мети одержання прибутку. До початку процедури 
створення кооперативу як юридичної особи, мають бути ініціатори – коло осіб, 
які бажають створити такий кооператив та візьмуть на себе не тільки 
організаційну роботу зі створення кооперативу, а й переконають інших селян у 
правильності та привабливості їхньої ідеї. 

Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня 
його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив необхідно 
виконати ряд послідовних кроків. 

Крок 1: обрання найменування та перевірка його в реєстрі. 
Для того, щоб під час державної реєстрації не виникли проблеми з назвою 

кооперативу, перед тим як готувати та нотаріально засвідчувати статутні 
документи, необхідно перевірити чи є вільним обране Вами найменування 
юридичної особи (кооперативу). Адже за законом найменування юридичної 
особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. 

Крок 2: проведення установчих зборів. 
 На збори виносяться наступні питання: 
1. Про створення сільськогосподарського кооперативу. 
2. Визначення та затвердження місцезнаходження кооперативу. 
Кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного із 

засновників. Може також бути договір оренди приміщення, де буде розміщений 
кооператив. 

3. Визначення розмірів та порядку внесення засновниками вступного внеску 
та вкладу. 

4. Затвердження статуту сільськогосподарського кооперативу. 
5. Затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності кооперативу. 
6. Вибори органів управління та голови кооперативу. 
7. Призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу. 
Рішення установчих зборів оформляються протоколом зборів, який 

підписується головуючим та секретарем установчих зборів.  
Окрім протоколу необхідно скласти реєстр присутніх. 
Крок 3: засвідчення підписів та копії протоколу Відвідання нотаріуса для 

засвідчення підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення 
копії протоколу установчих зборів. 

Крок 4: подання заяви державному реєстратору 
Для проведення державної реєстрації один із засновників, який 

уповноважений зборами, повинен особисто подати державному реєстратору 
наступні документи: 
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- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації, яка заповнюється 
машинодруком або від руки друкованими літерами; 

-  оригінал або копію рішення про створення кооперативу (копія має бути 
завірена нотаріально); 

-  статут кооперативу (підписи засновників мають бути нотаріально 
засвідчені). 

Особа, яка реєструє кооператив, повинна при собі обов’язково мати паспорт 
та ідентифікаційний номер. 

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації здійснюється 
протягом 24 год після надходження документів, крім вихідних та святкових днів. 

Крок 5: постановка на облік в державних органах 
Після державної реєстрації юридичної особи органи влади (зокрема, 

податкові органи та органи статистики) отримують інформацію про кооператив в 
електронній формі з реєстру. Постановка на облік здійснюється органами влади 
самостійно на основі даних реєстру. 

Для реєстрації платником єдиного податку, платником ПДВ або включення 
до реєстру неприбуткових організацій слід подати окремі заяви до податкових 
органів. 

Крок 6: виготовлення печатки 
Виготовлення печатки на сьогодні не є обов’язковим, однак за бажанням її 

можна використовувати. 
Крок 7: відкриття банківського рахунку 
Для цього необхідно підготувати та подати у обраний банк: 
-  заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого 

зразка; 
-  картку із зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, 

якщо він є; 
- опис документів, що подавались для державної реєстрації з кодом доступу 

(таким чином банк зможе отримати доступ до статуту); 
-  копію протоколу установчих зборів. 
Проектом Комплексної програми підтримки та розвитку сільського 

господарства Львівської області на 2021-2025 роки передбачено фінансову 
підтримку сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового 
відшкодування вартості придбаних основних засобів. За цим напрямом у 2021 
році передбачено фінансовий ресурс в розмірі 1,5 млн. грн. Кооператив може 
одержати фінансову підтримку у розмірі до 70 % їх вартості, але не більше ніж 
200 тис. грн. У разі, якщо сільськогосподарський кооператив зареєстрований як 
платник ПДВ, то вартість техніки та обладнання відшкодовується без урахування 
податку на додану вартість. 

Інформація щодо напрямів та орієнтовних сум підтримки сільського 
господарства у 2021 році наведена у проекті Переліку завдань, заходів та 
показників Комплексної програми підтримки та розвитку сільського 
господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.  
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Джерело:Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Для інформування громадськості департамент агропромислового розвитку 
запроваджує цикл освітніх заходів за тематикою: «Сільськогосподарська 
кооперація – пріоритет для громади, вигода для селян».   

Учасники цих заходів отримають вичерпну інформацію щодо правових, 
організаційних, економічних та соціальних основ функціонування 
сільськогосподарської кооперації, особливості утворення і діяльності 
сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, переваги об’єднання в 
кооперативи, умови участі в обласних та державних програмах підтримки. 

За детальною інформацією просимо звертатися до Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. 

Показники завдань і заходів Комплексної програми підтримки та розвитку 

сільського господарства у Львівській області  на 2021- 2025 роки* 

№ 

п/п 
Назва показника 

Одиниці 

виміру 

Вихідні дані на 

початок дії 

Комплексної 

програми 

(2019 рік)* 

Роки 

Всього за 

період дії 

Комплексної 

програми 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Збільшення обсягів виробництва валової 

сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (у постійних цінах 2016 року) 

млн. грн 11063,3 11120,0 11234,0 11280,0 11360,0 11430,0 367,0 

2 Збільшення обсягів виробництва:            

   зерна % 
1643,7 тис. 

тонн 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

    гречки % 2,1 тис. тонн 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 15,0 

  жита % 18,0 тис.тонн 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 10,0 

   овочів % 709,1тис.тонн 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 15,5 

              плодів і ягід % 
122,6 тис. 

тонн 
0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 5,2 

    молока % 
480,9 тис. 

тонн 
0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 

   м’яса % 
182,1 тис. 

тонн 
1,5 1,5 1,8 1,8 2,0 8,6 

риби % 987 тонн 1,2 1,5 1,5 2,0 2,0 8,2 

меду % 1015 тонн 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 7,0 

3 
Збільшення частки сільськогосподарських підприємств у 

загальнообласному виробництві 
% 47,6 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 2,4 

4 
Споживання населенням області (на 1 особу в рік): плодів і 

ягід  
кг 58,5 58,7 60,0 60,5 61,0 61,5 3,0 

                                - молока кг 215,3 215,5 216,0 216,5 217,0 217,5 2,2 

                                - м’яса кг 52,1 52,8 53,0 53,2 53,5 54,0 1,9 

                                 - риби кг 9,4 9,7 10,0 10,0 10,5 11,0 1,6 

 5 Реалізація бізнес-проектів один. 105 18 20 24 30 35 122 

 6 
Збільшення кількості членів сільськогосподарських 

кооперативів – усього (оперативні дані департаменту)  
осіб 1000 1110 1200 1250 1300 1350 350 

 7 Створення сімейних фермерських господарств один. 27 30 30 35 35 40 170 

8 Додаткове введення земель під органічне виробництво  га 2,0 тис.га 100 100 200 200 250 850 

9 

Збільшення частки сільськогосподарської продукції в 

структурі виробництва валової доданої вартості  (дані 2018 

року) 

% 9,1 9,7 10,0 10,5 11,0 11,5 2,4 
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Джерело: www.me.gov.ua 

Україна приєдналася до Комітету 

з всесвітньої продовольчої безпеки 

ФАО 

8  лютого у форматі онлайн зустрічі відбулася  47 сесія Комітету з 
всесвітньої продовольчої безпеки Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН (КВПБ). Українську делегацію очолив заступник Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий 
представник України Тарас Качка.  

Це вперше Україна бере участь у засіданні КВПБ в офіційному статусі. 
Відповідне оголошення про надання Україні членства, було проголошено під час 
загальної урочистої частини заходу. 

Комітет зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН був заснований у 1974 
році. Його Секретаріат розміщений у штаб-квартирі Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у Римі. 

У Комітеті обговорюються питання продовольчої безпеки та харчування на 
глобальному рівні. Комітет розробляє вказівки та рекомендації, які можуть 
ставати керівництвом до дій для країн в їхній роботі із забезпечення продовольчої 
безпеки і харчування. 

Засідання тривали протягом чотирьох днів під загальною темою «Новий 
погляд на продовольчу безпеку та харчування». В рамках заходу учасникам було 
представлено звіт Групи експертів високого рівня щодо створення глобальної 
концепції продовольчої безпеки та харчування до 2030 року.  

Крім того,  в рамках роботи сесії значну увагу було приділено питанням 
гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в контексті 
продовольчої безпеки та харчування, а також обговорено результати попередньої 
Рамкової програми дій та представлено для затвердження нову Багаторічну 
програму дій КВПБ і Добровільні рекомендації КВПБ з продовольчих систем та 
харчування. 
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Порядок сплати ОТГ 

 податку з доходів фізичних осіб 

Головне управлінні ДПС у Львівській області інформує, що згідно з п. 63.3 
ст. 63 Податкового кодексу з метою проведення податкового контролю платники 
податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за 
місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 
місцем проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування 
(реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування 
або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність 
(неосновне місце обліку) у порядку, встановленому наказом Міністерства 
фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 «Про затвердження Порядку обліку 
платників податків і зборів». 

Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету передбачено ст. 168 
Податкового кодексу, відповідно до якої ПДФО, утриманий з доходів резидентів, 
підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України 
від 08 липня 2010 року № 2456-VI. 

Відповідно до частини другої ст. 64 Бюджетного кодексу ПДФО (крім 
податку, визначеного абзацом п’ятим частини другої ст. 64 БКУ), який 
сплачується (перераховується) податковим агентом – юридичною особою (її 
філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом 
нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх 
місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, 
що сплачуються фізичній особі. 

Враховуючи викладене вище, ПДФО підлягає сплаті до відповідної ОТГ за 
місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень 
(будівель), в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, 
незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених 
структурних підрозділів. 

 
Джерело:  Головне управління ДПС у Львівській області 
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Порядок сплати рентної плати за спеціальне 

використання води для потреб рибальства 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що 
платниками рентної плати за спеціальне використання води є: 

- первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми 
власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші 
відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні 
представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які 
використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману 
шляхом забору води з водних об’єктів; 

- суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, 
їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення 
юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – 
підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного 
транспорту і рибництва. 

Норми встановлені п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу України (далі – 
ПКУ). 

Підпунктом 255.3.2 п. 255.3 ст. 255 ПКУ визначено, що об’єктом 
оподаткування рентною платою за спеціальне використання води для потреб 
рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів 
під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для 
поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування). 

Ставки рентної плати за спеціальне використання води для потреб 
рибництва визначені пп. 255.5.5 п. 255.5 ст. 255 ПКУ. 

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва 
обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення 
водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому 
числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та 
випаровування), та ставок рентної плати (пп. 255.11.8 п. 255.11 ст. 255 ПКУ). 

Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за спеціальне 
використання води відповідно до п. 257.1 ст. 257 ПКУ дорівнює календарному 
кварталу. 

Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне 
використання води для потреб рибництва щокварталу наростаючим підсумком з 
початку року (пп. 255.11.1 п. 255.11 ст. 255 ПКУ). 

Суб’єкт господарювання, який використовує ставок (орендований або 
власний) з метою вирощування риби, є платником рентної плати за спеціальне 
використання води і повинен подавати податкову декларацію з рентної плати 



12 Джерело: www.infoindustria.com.ua 

2021 / № 3 (144) 

(в частині рентної плати за спеціальне використання води) наростаючим підсумком 
починаючи з того звітного періоду (кварталу), в якому вперше відбулося фактичне 
використання суб’єктом господарювання води для поповнення ставків під час 
розведення риби (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на 
фільтрацію та випаровування). 

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва 
сплачується за фактичний обсяг води, необхідний для поповнення водних об’єктів 
під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для 
поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування). 

При цьому, платники єдиного податку четвертої групи звільняються від 
обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за 
спеціальне використання води (пп. 5 п. 297.1 ст. 297 ПКУ). 
 
Джерело: Головне управління ДПС у Дніпропетровській області 
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Актуальні новації законодавства 

 про ветеринарну медицину 

В лютому Верховна Рада України прийняла зміни до Закону «Про ветеринарну 
медицину», який набуде чинності через два роки. Актуальну інформацію про 
новації законодавства для інформаційного ресурсу agroportal.ua надав Богдан 
Шабаровський, юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» . 

 Ключові зміни Закону, які вплинуть на ринки тваринництва, виробництва та 
обігу ветеринарних препаратів. 

Обмеження застосування антибіотиків 
Закон відображає світовий тренд боротьби з антибіотикорезистентністю. Так, 

Закон забороняє: 
- застосування антибіотиків на постійній основі; 
- застосування антибіотиків для подолання неналежної гігієни, неналежної 

практики вирощування тварин, недостатнього догляду за ними; 
- застосування антибіотиків для посилення росту тварин; 
- застосування антибіотиків для посилення продуктивності тварин; 
- застосування антибіотиків у профілактичних цілях; 
- рекламу антибіотиків. 
Крім цього, ускладнюється реєстрація антибіотиків (а без неї  – неможливий 

їх обіг): заявник повинен додатково надати документи щодо прямих та непрямих 
ризиків від застосування антибіотиків для здоров«я людини та/або тварин, а також 
опис заходів зниження цього ризику. 

Закон передбачає, що продаж антибіотиків можливий лише за рецептом, який 
має бути належним чином обґрунтованим та діє 5 днів. Ветеринарні лікарі, які 
застосовують антибіотики, повинні щокварталу звітувати у 
Держпродспоживслужбу про обсяги застосованих ними антибіотиків. 

Затвердження та реєстрація тваринницьких потужностей 
Тваринницькі потужності, які використовуються для експорту, імпорту тварин, 

а також для здійснення діяльності, що становить підвищений ризик, підлягають 
затвердженню територіальним органом Держпродспоживслужби до початку їх 
експлуатації. Без затвердження їх заборонено використовувати. Перед 
затвердженням має відбутися інспектування цих потужностей. 

Тваринницькі потужності, щодо яких не вимагається затвердження, 
підлягають, як і раніше, реєстрації. Кожній тваринницькій потужності 
присвоюється реєстраційний номер і вона вноситься до Державного реєстру 
тваринницьких потужностей. 

Залучення приватних лабораторій для діагностики захворювань 
Закон надає приватним лабораторіям право проводити лабораторні 

дослідження для діагностики захворювань з метою державного контролю 
(наприклад, для перевірки наявності вірусу пташиного грипу).  
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Такі лабораторії повинні мати відповідну акредитацію, яку надаватиме 
Держпродспоживслужба. Результати цих лабораторій, як і раніше, 
перевірятимуться в референс-лабораторіях. 

Видача електронних ветеринарних документів та їх реєстр 
Закон дозволяє видавати ветеринарні рецепти і ветеринарні документи в 

електронній формі. 
Кількість ветеринарних документів зменшується із 5 до 3. Залишаються: 
- міжнародний ветеринарний сертифікат  – для переміщення тварин за межі 

України; 
- ветеринарне свідоцтво  – для переміщення тварин в межах України; 
- ветеринарний паспорт  – для ідентифікації тварин. 
Строк видачі ветеринарних документів скорочується до 1 робочого дня (досі 

був місяць). Однак, строк може затягнутися через проведення огляду тварин, 
профілактичний карантин чи проведення діагностичних досліджень (випробувань). 

Інформація про ветеринарні документи буде вноситися до Єдиного 
державного реєстру ветеринарних документів. 

Захист реєстраційної інформації референтних препаратів 
Подібно як і в гуманній медицині, новий Закон передбачає особливий вид 

правового захисту інформації, що міститься в реєстраційному досьє на 
референтний ветеринарний препарат,  – неможливість використання такої 
інформації для реєстрації генериків упродовж певного періоду часу. 

Строк захисту буде такий же, як запроваджується у Європейському Союзі з 
2022 року  – від 10 до 18 років (залежно від виду тварин та препаратів). Щоправда, 
в Законі передбачено певний перехідний період  – строк захисту буде вдвічі 
менший для препаратів, зареєстрованих упродовж перших 5 років дії Закону. Досі в 
Україні такий захист діяв (діє) лише щодо лікарських засобів, призначених для 
лікування людей, який становить 5 (інколи  – 6) років. 

Це означає, що упродовж цього часу препарат залишатиметься ексклюзивним 
в Україні. Потрібно зазначити, що такий захист не має нічого спільного із 
патентним захистом і взагалі не регулюється законодавством про інтелектуальну 
власність. 

Проведення клінічних досліджень  – лише на підставі дозволу 
Держпродспоживслужби 

Реєстрації ветеринарного препарату повинні передувати власні клінічні 
дослідження заявника. За новим Законом такі дослідження можуть проводитися в 
Україні лише за наявності дозволу Держпродспоживслужби. Дозвіл 
видаватиметься упродовж 30 днів з дня отримання заяви. Крім цього, дослідження 
мають проводитися з урахуванням вимог належної клінічної практики VICH. 

Безстроковість реєстрації ветеринарних препаратів 
За чинним Законом № 2498-XII ветеринарні препарати реєструються на 

5 років. Зі спливом цього строку препарати треба перереєстровувати. 
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Новий Закон передбачає безстрокову реєстрацію, як у Європейському Союзі. 
Це не означає, що препарати, які зареєстровані за нині чинним законом, 

автоматично отримують безстрокову реєстрацію у день введення в дію нового 
Закону. Такі препарати можуть бути у вільному обігу ще 5 років із дня введення в 
дію нового Закону (тобто, ще 7 років з дня його опублікування). Цей час дається 
виробникам та імпортерам для того, щоб зареєструвати препарати за новим 
Законом. 

Реєстрація таких препаратів має бути спрощеною  – шляхом доповнення 
реєстраційних досьє на них відомостями, яких не вистачає для виконання вимог, 
встановлених новим Законом. Втім, це доповнення має відбуватися по окремій 
процедурі, яку ще слід розробити і затвердити. 

Імпорт, оптовий та роздрібний продаж ветеринарних препаратів  – лише на 
підставі ліцензії 

За нинішнім законодавством ліцензія необхідна тільки для виробництва 
ветеринарних препаратів. Новий же Закон зобов’язує отримувати ліцензії: 

1) для імпорту; 2) для оптової реалізації; 3) для роздрібної реалізації. 
Експорт можливий за наявності ліцензії на виробництво або ліцензії на оптову 

реалізацію. Компанії, які отримають ліцензію на виробництво чи на імпорт, 
зможуть здійснювати оптову реалізацію без окремої ліцензії. 

Посилення відповідальності виробників та продавців ветеринарних 
препаратів запорушення законодавства про ветеринарну медицину 

Закон вносить зміни до Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», зокрема, в частині 
відповідальності за порушення законодавства про ветеринарну медицину. 
Наприклад, продаж незареєстрованих ветеринарних препаратів каратиметься 
штрафом у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (станом на лютий 2021 року  – 
180 тис. грн), надання недостовірної інформації під час реєстрації препарату, якщо 
це створює загрозу для життя та/або здоров’я,  – 50 мінімальних заробітних плат 
(300 тис. грн), порушення вимог законодавства щодо ведення записів про побічні 
реакції  – 20 мінімальних заробітних плат (120 тис. грн). 

Постреєстраційний моніторинг ветеринарних лікарських засобів 
Законом запроваджується обов’язок власників реєстраційних посвідчень на 

ветеринарні лікарські засоби щорічно платити на рахунок Національної установи 
України з ветеринарних препаратів плату за постреєстраційний моніторинг. Розмір 
плати становить 1 мінімальну заробітну плату за кожен ветеринарний лікарський 
засіб (станом на лютий 2021  – 6 тис. грн). Хоча про це прямо й не зазначено в 
Законі, з цього випливає обов’язок Національної установи України з ветеринарних 
препаратів здійснювати постреєстраційний моніторинг ветеринарних лікарських 
засобів. 

 
Джерело: www.agroportal.ua 
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Укладання та внесення змін до договору 

оренди землі: важливі аспекти 

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за 
плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на 
певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати її відповідно до умов 
договору та вимог земельного законодавства. 

Укладення договору оренди земельної ділянки здійснюється: 
• щодо земель приватної власності, то за згодою орендодавця та особи, яка 
вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку; 
• щодо земель державної або комунальної власності, то це відбувається на 
підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування – орендодавця, або за результатами аукціону на підставі 
цивільно-правового договору або в порядку спадкування. 

Договір оренди землі має містити інформацію про об’єкт оренди (його 
кадастровий номер, місце розташування та розмір). По-друге, дату укладення та 
строк дії договору оренди. По-третє, має також бути прописана орендна плата із 
зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку 
її внесення і перегляду, відповідальності за її несплату, а також інші умови, 
встановлені за домовленістю сторін. 

Сторони договору можуть домовитися про встановлення будь-якого розміру 
орендної плати, але не менше ніж 3 % визначеної відповідно до законодавства 
вартості земельної ділянки. 

Якщо договір не містить хоча б одну із цих істотних умов, у майбутньому 
він може бути визнаний неукладеним у судовому порядку. 

Строк дії договору оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 р. 
Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для 
ведення товарного сільгоспвиробництва, фермерського господарства, особистого 
селянського господарства не може бути меншим як 7 років. 

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї зі 
сторін може бути посвідчений нотаріально. 

Земельна ділянка за договором оренди землі вважається переданою 
орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні 
договору, можна зробити за взаємною згодою сторін у письмовій формі шляхом 
укладення додаткової угоди. Якщо такої згоди немає, то спір вирішується у 
судовому порядку. Всі зміни до договору оренди набирають чинності з моменту 
їх державної реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. 

А якщо договір змінюється у судовому порядку, то з дня набрання рішенням 
суду законної сили, якщо в цьому рішенні не встановлено іншого строку, з 
подальшою державною реєстрацією. 

Джерело: www.legalaid.gov.ua 
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Спадкування земельної ділянки, 

що знаходиться в оренді 

Які права та обов’язки переходять до спадкоємця земельної ділянки, що 
знаходиться в оренді? 

Всі права та обов’язки, які належали спадкодавцю на момент відкриття 
спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, переходять до спадкоємців. 

Зокрема, до особи, яка набула право власності на земельну ділянку у 
порядку спадкування, що перебуває у користуванні іншої особи, переходять 
права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинним 
договором оренди щодо такої земельної ділянки (ч. 1 ст. 148-1 Земельного 
кодексу України) (ЗКУ). 

Іншими словами – якщо ви успадкували земельну ділянку, яку 
спадкодавець за життя передав в оренду, до Вас переходить не лише право 
власності на цю земельну ділянку, а й обов’язок дотримуватися зобов’язань 
попереднього власника перед орендарем. 

Чи є підставою припинення договору оренди землі смерть орендодавця? 
Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи в 

порядку спадкування не є підставою для зміни умов або припинення договору, 
якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст. 32 Закону України “Про 
оренду землі”). 

Тобто, за загальними правилами в разі смерті орендодавця договір оренди 
землі не припиняється, за виключенням випадків, коли в самому договорі 
міститься підстава припинення – смерть орендодавця. 

 Чи потрібно повідомляти орендаря про нового власника землі? 
Особа протягом одного місяця з дня набуття права власності на земельну 

ділянку зобов’язана повідомити про це орендаря (ч. 3 ст.148-1 ЗКУ). Утім, 
договором оренди може передбачатися інший строк, тому варто керуватися й 
умовами договору. 

Повідомлення надсилається орендарю рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.            
У повідомленні зазначається: 1) кадастровий номер (за наявності), місце 
розташування та площа земельної ділянки; 2) найменування (для юридичних 
осіб), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) нового власника; 3) місце 
проживання (знаходження) нового власника, його поштова адреса; 4) платіжні 
реквізити (у разі, якщо договором передбачена плата за користування 
земельною ділянкою у грошовій формі). 

Чи необхідно вносити зміни до чинного договору землі стосовно інформації 
про нового орендодавця? 

Ні, не обов’язково. Однак, зміни необхідно вносити у тому разі, якщо це 
передбачено самим договором або сторони виявили бажання внести зміни. 
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Джерело: ”Дебет-Кредит” 

Як бути, якщо нового власника землі не влаштовують умови чинного 
договору оренди землі? 

Кожна зі сторін має право запропонувати зміни існуючих умов договору 
оренди землі. Проте, така зміна можлива лише за взаємною згодою сторін. 

Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни умов договору оренди землі 
спір вирішується в судовому порядку (ст. 30 Закону України “Про оренду 
землі”).  

Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладання додаткової 
угоди до договору оренди землі, яка підлягає обов’язковій державній реєстрації. 

 За який період орендар має сплатити орендну плату новому власнику 
землі? 

Особа яка набула у порядку спадкування право власності на земельну 
ділянку має право на отримання орендної плати у повному обсязі згідно з 
умовами договору оренди за період, який фактично її не отримувала. В разі 
відмови орендаря щодо сплати орендної плати більше ніж за 3 роки, варто 
звернути увагу на строк позовної давності (це строк, у межах якого особа може 
звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу) 
яка становить 3 роки. 

Джерело: www.interagro.in.ua 
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

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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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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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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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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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 
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Номер 

лота 
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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 

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 

63599 4623087400:12:000:0086 7.1898 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29.03.2021           

11:00 

63600 4623087400:12:000:0087 15.0960 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

29.03.2021           

11:00 
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Василь  Пундик, провідний науковий співробітник відділу дрібного 

тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук 
Галина Тесак, науковий співробітник відділу дрібного тваринництва 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Методи розведення свиней як складова  

ефективного ведення галузі свинарства 

В практиці свинарства основними методами розведення є чистопородне і 
схрещування. 

В племінних господарствах в основному застосовують чистопородне 
розведення (до спаровування допускаються кнурі і матки, які належать до однієї 
породи). Чистопородне розведення збільшує кількість поголів'я в породі, зберігає її 
постійність. Завдяки цьому досягається удосконалення породи в межах її 
генетичних можливостей. 

Поєднання між собою неспоріднених тварин однієї породи називають 
аутбридингом, а споріднених ‒ інбридингом. Розрізняють три ступені інбридингу: 
тісний, помірний і віддалений. 

Основою племінної роботи при чистопородному розведенні є лінійне 
розведення. Лінії поділяються на відкриті, частково закриті і повністю закриті. 
Розведення у відкритих лініях є одним із основних методів, що застосовується в 
племінних господарствах. Тварин заводських відкритих ліній розводять, як 
правило, аутбредним паруванням. 

Розведення частково закритих ліній обмежене відповідною кількістю 
господарств. Свиноматок в цьому випадку покривають плідниками тих же ліній. 
Тварин частково закритих ліній розводять, як правило, з використанням помірного 
інбридингу. 

У повністю закритих лініях плідників і свиноматок використовують строго в 
межах даної лінії. Такий спосіб неминуче пов’язаний із застосуванням тісного 
інбридингу, а тому в практиці племінних господарств зустрічається дуже рідко. 

Схрещуванням називається спаровування тварин, які належать до різних 
порід. В залежності від поставленої мети застосовують такі методи схрещування: 

– заводське, яке застосовують для поліпшення існуючих та виведення нових 
порід: ввідне, або прилиття крові; вбирне (поглинальне, перетворювальне); 
відтворювальне; 

– схрещування для одержання товарних тварин: двопородне промислове; 
трипородне промислове; чотирипородне промислове; дво-, три- і чотирипородне 
перемінне (ротаційне); 

– гібридизація: породно-лінійна; міжлінійна. 
Ввідне схрещування застосовують при удосконаленні деяких досить 

продуктивних порід з метою покращення окремих якостей породи. Для цього 
проводять одноразове схрещування свиноматок поліпшуваної породи з кнурами 
поліпшуючої породи. Помісей протягом одного-двох поколінь схрещують з 
плідниками основної поліпшуваної породи, а в подальшому розводять “в собі”. 
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Вбирне (поглинальне) схрещування застосовують переважно для 
поліпшення малопродуктивних порід. Свиноматок малопродуктивних порід 
покривають плідниками поліпшуючої породи для одержання помісей першого 
покоління. Вони спаровуються з плідниками поліпшуючої породи і дають помісі 
другого покоління. Потім цим же способом одержують помісі наступних 
поколінь. Високопродуктивних помісей четвертого і п'ятого поколінь відносять до 
групи чистопородних тварин. 

Відтворювальне схрещування застосовують при виведенні нової породи. 
Для цього схрещують дві або більше порід між собою, а помісей другого чи 
третього поколінь розводять “в собі”. 

Промислове схрещування є основним методом розведення у товарних 
господарствах. У практиці застосовують декілька форм промислового 
схрещування. Потомство, одержане від схрещування двох або більше порід, 
називають помісним. 

Основним завданням промислового схрещування є покращення якості 
свинини за рахунок кнурів імпортних м’ясних порід, а також одержання явища 
гетерозису. Встановлено, що міжпородне схрещування свиней, порівняно з 
чистопородним розведенням, дозволяє одержувати в опоросах на 8-10% поросят 
більше, скорочує термін відгодівлі на 10-12 днів і зменшує витрату кормів на 1 кг 
приросту на 0,3-0,5 кормової одиниці. 

Якщо свиноматки однієї породи схрещуються з кнурами іншої і весь приплід 
від них іде на відгодівлю, то таке промислове схрещування називається простим 
двопородним. Воно сприяє підвищенню відгодівельних якостей помісей на 5-8% 
порівняно з чистопородним розведенням. 

Трипородне промислове схрещування має деякі переваги перед 
двопородним. Воно забезпечує покращення відтворювальних якостей на 10-15%, 
а відгодівельних на 7-10% порівняно з двопородним схрещуванням. При 
трипородному схрещуванні можуть використовуватися як двопородні 
свиноматки, так і двопородні кнури. 

При чотирипородному промисловому схрещуванні потрібно вести селекцію 
чотирьох прабатьківських форм, а в системі розведення має бути не менше двох 
племінних репродукторів з одержання помісних свинок і кнурів. 

Гібридизація є одним з найраціональніших методів розведення. В основу її 
покладено схрещування свиней спеціалізованих ліній, типів і порід, 
відселекціонованих за певними ознаками продуктивності і перевірених на ефект 
поєднання, з тваринами інших ліній, типів і порід. 

Гібриди порівняно з чистопородними тваринами, а також із звичайними 
міжпородними помісями, характеризуються не тільки вирівняністю за основними 
селекційними ознаками, але й проявляють значно вищий рівень гетерозису за 
заданими ознаками продуктивності. Схеми одержання товарних гібридів 
аналогічні схемам одержання дво-, три- і чотирипородних помісей. Відгодівельні і 
мʼясні якості гібридного молодняка перевищують своїх чистопородних аналогів 
на 10-18%. 
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 Джерело: www.pravokator.club 

25 лютого відбудеться онлайн-конференція 

«Правові аспекти у сфері земельних відносин» 

Шановні агровиробники, запрошуємо Вас взяти участь у онлайн-конференції 
на тему: «Правові аспекти у сфері земельних відносин», яку організовує правовий 
клуб PRAVOKATOR.Львів, відбудеться 25 лютого в 10.00 год. 

Захід відбудеться 25 лютого о 10:00  г. у форматі Zoom-конференції за 

посиланням: https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959… (Ідентифікатор 

конференції: 983 6267 1959 ; Код доступу: 028398) 

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://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
https://legalaid-gov-ua.zoom.us/j/98362671959?pwd=NkpvTXJJS3JwaTZ3dGZQKzZCbjVCUT09&fbclid=IwAR0l4fOlYuDi1imPs9ZrRzQrO7zcpt8TzCcypRrtgC7Rs-Hw_-vEfo2unKM
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 5,00 5,00 5,00 

Картопля стандарт 8,50 9.20 10,00 

Капуста червоноголова 6,00 7,00 8,00 

Буряк столовий 4,00 5,00 6,00 

Морква мита 8,00 8.50 9,00 

Морква стандарт 4,00 4,50 5,00 

Капуста білоголова рання 12.00 12,00 12,00 

Капуста броколі 70,00 70,00 70,00 

Капуста брюссельська 45,00 45.00 45,00 

Капуста пекінська 10,00 12,50 15,00 

Капуста савойська 16,00 17,00 18,00 

Огірок тепличний 65,00 66.50 68,00 

Перець гострий червоний 80,00 80,00 80.00 

Часник 60,00 62,50 65,00 

Цибуля ріпчаста жовта 5,00 5,50 6,00 

Гриб печериця 22,00 28,00 34,00 

Салат 75.00 82.50 90,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
біла 

13,00 13,00 13,00 

Редька чорна 7,00 7,00 7,00 

Цибуля порей 16,00 18,00 20,00 

Шпинат 100,00 100,00 100,00 

Цибуля ріпчаста 
Ялтинська 

50.00 50,00 50,00 

Яблуко Гала 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Чорний принц 15,00 15,00 15,00 

Яблуко  Голден 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Декоста 14,00 14,00 14,00 

Яблуко Ренет Симиренка  10,00 11,500 13,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 12.02.2021 р.)  (1 кг/ грн.) 

Товстолобик жив 55,00 55.00 55,00 

Щука  жив 120.00 120,00 120,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 12.02.2021 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);                                              

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ГОНЧАРЕНКО Л.В. – ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ; 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 
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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 5700 185 

Гірчиця 16000 

Горох 10150 9375 9100 305 290 

Жито 1 клас 7700 

Зелений горох 8500 

Коріандр 21000 19000 

Кукурудза 8092  7835  7867  7580 245 239 220 

Льон 13500 19000 

Люпин 8000 

Макуха соняшникова 10700 

Нут 15000 15500 14000 

Овес 5850 5500 

Олія ріпакова 700 31080 

Олія соняшникова 42000 1000 

Просо 7750 6804 230 

Пшениця 2 клас 8846  8538  9000 270 284 200 

Пшениця 3 клас 7936  8483  8318 271 277 

Пшениця 4 клас 8750  8387  249 

Пшениця 6 клас 7250 7928 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 11700 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 13800 

Ріпак з ГМО 15550 465 

Соняшник 21300 20810 21833  20844  

Соняшник кондитерський 25000 

Сорго біле 7200 5800 

Соя 17633 17359  18933 17750  532 490 

Соя без ГМО 19267  19101  17367 595 420 

Спельта 8000 13000 

 


