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12 березня у Львові Департаментом агропромислового розвитку області в 
межах  зустрічей з територіальними громадами проведено конференцію 
«Аграрний сектор, як джерело наповнення місцевих бюджетів та розвитку 
сільських територій». 

Метою заходу  є  співпраця  в напрямку розвитку  аграрного сектору 
економіки Львівщини. Участь в конференції прийняли представниками громад 
Дрогобицького, Стрийського та Самбірського районів. 

Учасників привітав заступник голови Львівської облдержадміністрації 
Віталій Загайний. 

«Агропромисловий сектор Львівщини створює біля 20% валової доданої 
вартості економіки регіону. І так вже склалось історично, що в нас на Галичині 
ведення сільського господарства здавна базується на сімейному і кооперативному 
принципах. Сьогодні в умовах децентралізації у громад з’явилось багато 
повноважень, але вони повинні мати відповідні ресурси для розвитку. Тож, 
основну перспективу для розвитку громад складає аграрний сектор, а держава 
надає всі інструменти. Для цього необхідно активізувати в кожній громаді 
співпрацю з органами виконавчої влади та безпосередньо з аграріями і 
населенням», –  відзначив Віталій Загайний. 

З актуальних  питань щодо напрямків  підтримки та розвитку сільського 
господарства області  виступила директор департаменту агропромислового 
розвитку Тетяна Гетьман, яка зазначила: 

«Аграрний сектор Львівщини має  кілька  особливостей, які надають 
ексклюзивні можливості місцевим аграріям. Перше – це велика концентрація 
дрібних виробників, які вирощують або виробляють високомаржинальну 
продукцію, попит на яку зростає на внутрішньому та зовнішньому ринках.  Друге 
– кліматичні умови, які дозволяють вирощувати  продукцію із відносно 
невисокою собівартістю та високою продуктивністю. Третє – це близьке 
розташування до одного з найбільших світових  ринків збуту, країнами ЄС. 
Комунікація департаменту з територіальними громадами регіону – це важливий 
інструмент реалізації стратегії розвитку аграрного бізнесу  і сільських територій 
Львівщини». 
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До учасників конференції звернулась також заступник директора 
департаменту Людмила Гончаренко, та поінформувала про зміни та механізми 
підтримки з державного та обласного бюджетів у 2021 році. 

«Мінекономіки України внесено зміни до програм підтримки, які 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Так, державна підтримка 
доповнюється програмами з розвитку промислового картоплярства, органічного 
виробництва, за програмою здешевлення кредитів аграріям пропонується нові 
напрями – страхування агропродукції, а також розширюється підтримка розвитку 
тваринництва шляхом надання спеціальної бюджетної дотації за утримання кіз, 
конематок та вівцематок, а також за приріст поголів’я корів власного 
відтворення»,  – зазначила  Людмила Гончаренко. 

Актуальну інформацію стосовно земельного законодавства учасникам 
конференції представив голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, 
фахівці Західного міжрегіонального управління юстиції (м. Львів)  Віталія 
Шепега і Ганна Гнатів, представники Департаменту екології та природних 
ресурсів Львівської облдержадміністрації. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

Обласний бюджет підтримає   

громади при поліпшенні 

 громадських пасовищ на Львівщині 

17 березня Львівська  обласна рада внесла зміни до Комплексної програми 
підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 
2025 роки і  її доповнено новим заходом  «Поліпшення громадських пасовищ», 
основним завданням якого є підвищення продуктивності природних 
сільськогосподарських угідь за рахунок їх корінного або поверхневого 
поліпшення та організації випасання.  

Планова сума фінансової підтримки по напряму – 3,328 млн. грн. 
«Фінансова підтримка заходів з поліпшення громадських пасовищ 

здійснюватиметься за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду 
обласного бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва в межах передбачених асигнувань у вигляді 
субвенції органам місцевого самоврядування. Умовою для одержання 
фінансування є рішення виконавчого комітету про створення громадських 
пасовищ з метою задоволення потреб громади, наявність проекту землеустрою 
земельної ділянки комунальної форми власності та її реєстрація, а також 
проектно-кошторисна документація, яка визначає перелік та загальну вартість 
робіт з поліпшення пасовищ», – зазначила директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації  Тетяна Гетьман. 

 Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 

24 березня на Львівщині відбудеться zoom-конференція “Проведення 
весняно-польових робіт та вимоги чинного законодавства при застосуванні”. 

До участі в конференції запрошуються аграрії, голови територіальних 
громад, керівники районних управлінь Держпродспоживслужби у Львівському, 
Дрогобицькому та Червоноградському районах . 

Під час конференції розглянуть такі питання: 
1. Окремі питання з організації проведення та ресурсного забезпечення 

комплексу весняно-польових робіт 2021 року. 
2. Основні вимоги санітарного законодавства щодо захисту населення від 

негативного впливу застосування пестицидів та агрохімікатів в 
агропромисловому комплексі. 

Посилання для підключення: https://us04web.zoom.us/j/72114646777... 
Meeting ID: 721 1464 6777 Passcode: Bij0FZ. Контактна особа: Осірак Віталій 
Андрійович (0976107599), osirak@lvivdpss.gov.ua 

24 березня на Львівщині відбудеться тематична 

конференція  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72114646777%3Fpwd%3DZjhjYS8xZEgwRmlTOGhUSzJGZTRwQT09%26fbclid%3DIwAR2fvbfd72NJmVrk-iz6kwMInipPqBMZl1AbXj1n187Ifq5ZV4i2ObTQhMM&h=AT16HzviVHjcuQ9o3UJGTe9s3UJk03K_o6AIsC72NWGWOdp11LQc3ZlOzk30hNNiBDTODJNgYN8DKofI7KCR5xjenI52D6na1_plIr3xuLtOytqcw4spgWMBe4wm8Ox4g3N2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nCwzZs6gxYWgpQqE79rdcdJY13c9sxa3QsYt4FEgozyA_V9Io_uVWcleybW_1pfJQy-g-jZKYNeaCqmil6dQZlZeUAegx9sGek_4IKj39o3NuO6EOTUZMxNxuu9OyTkWd6GOA6lMrMDFNphLy3Y1e
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17 березня на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову, яка 
вносить зміни у Порядок використання коштів за програмою часткової 
компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва. 

Прийняті зміни сприятимуть збільшенню кількості сільгоспвиробників, які 
можуть скористатися підтримкою, оновити техніку та обладнання на пільгових 
умовах. На 2021 рік на цю програму передбачено 1 млрд грн. 

Скориставшись програмою підтримки, один сільгоспвиробник може 
розраховувати на фінансову підтримку до 60 млн грн. отримавши 25% компенсації 
вартості за придбану сільськогосподарську техніку.  

Кабмін оновив порядок підтримки 

агровиробників за придбану сільгосптехніку 

Оновлено механізм державної 

програми зі здешевлення кредитів 

для сільгосптоваровиробників 

10 березня на засіданні Кабміну оновлено Порядок використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів. 

Проектом постанови пропонується: 
1. Ввизначити прозорий порядок відбору претендентів на підтримку; 
2. Уточнити напрями використання кредитних коштів: 
- надається можливість отримувати компенсацію за коротко- та 

середньостроковими кредитами на поповнення обігових коштів 
(сільськогосподарські товаровиробники, які постраждали від погодних умов та 
яким банки реструктурували кредити, матимуть можливість отримати часткову 
компенсацію відсотків за кредитами); 

 - середньо- та довгостроковими кредити, залученими для придбання 
основних засобів с/г виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і 
реконструкцією виробничих об’єктів с/г призначення, а також з переробкою с/г 
продукції. 

3. Визначити кінцеві терміни подачі заявок суб’єктами для отримання 
компенсації та реєстрів компенсаційних виплат позичальникам, які подаються до 
Мінекономіки уповноваженими банками (щороку до 1 листопада). 

Максимальний обсяг компенсації позичальникам, які займаються 
тваринництвом становитиме 15 млн грн, іншим позичальникам – 5 млн грн. 
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Продукти, які найбільше 

фальсифікують в ЄС 

Україна в питанні фальсифікації продуктів не є унікальною країною – харчі 
фальсифікують скрізь, у тому числі в Європейському Союзі, розповіла керівник 
Асамблеї аграрних палат України Ольга Трофімцева. 

Вона зазначила, що фальсифікацією називають будь-яку усвідомлену 
діяльність, яка спрямована на отримання додаткової економічної переваги/вигоди 
в порушення законодавчих норм і за рахунок споживачів. 

Топ-5 видів фальсифікації в ЄС (у відсотках від загальної кількості випадків): 
• неправильне маркування – 47%; 
• заміна інгредієнтів/розбавлення/додавання того, чого не має бути в складі, 
або ж вилучення складових – 20%; 
• застосування недопустимих видів обробки/переробки продукту – 16%; 
• відсутня/підроблена або ж «підшаманена» документація на продукт – 15%; 
• порушення інтелектуальних прав власності – 5%. 

Топ продуктів, які тим чи іншим способом фальсифікують в ЄС: 
• олії та жири; 
• риба та рибні продукти; 
• м’ясо та м’ясопродукти (окрім птиці); 
• фрукти та овочі; 
• м’ясо птиці та продукти з нього. 

«Минулого разу в цей топ-лист входив мед. Цього разу – вибув. Стало 
вигідніше «шаманити» з м’ясом птиці», – додала Ольга Трофімцева. 

Топ країн походження ЄС, з яких фальсифіковані продукти постачались: 
• Іспанія; 
• Італія; 
• Нідерланди; 
• Греція; 
• Польща. 

«Ще 5 років тому сумарні збитки від food crimes у світі оцінювались в 30-40 
млрд дол.США на рік», – підсумувала Ольга Трофімцева. 
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16 березня заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Тарас Висоцький взяв участь у заході, присвяченому 
офіційному запуску нової ініціативи в Україні – Проєкту IFC «Розвиток 
фінансування кліматично-орієнтованого сільського господарства». Серед 
учасників заходу – представники Міжнародної фінансової корпорації (IFC), 
Федерального міністерства фінансів Австрії, Мінагрополітики, Міндовкілля та 
експерти галузі. 

Проєкт, метою якого є впровадження в Україні інноваційних 
сільськогосподарських практик з адаптації та запобігання змінам клімату шляхом 
розширення доступу до фінансування, буде реалізовано у 2021-2022 роках за 
підтримки Австрії. 

Уряд України зафіксував курс на Green Deal, який ми будемо поступово 
імплементувати і підтримувати різні ініціативи, пов’язані з ним. Ми вдячні нашим 
міжнародним партнерам із Австрії та IFC за підтримку України у впровадженні 
системи ведення сталого сільськогосподарського виробництва у нових 
агрокліматичних умовах.  

Учасники заходу обговорили основні аспекти Проєкту «Розвиток 
фінансування кліматично-оптимізованого сільського господарства», зокрема, 
інструменти для стимулювання адаптації агровиробників до зміни клімату, а 
також стратегічні інновації: від торгівлі вуглецем до розвитку біоекономіки. 

В Україні розвиватимуть  фінансування кліматично-

орієнтованого сільського господарства 

Україна і Хорватія розширюють 

напрями співпраці в аграрній сфері 

11 березня в офісі Хорватської сільськогосподарської палати (ХСП) 
підписано Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при 
МЗС України і Хорватською сільськогосподарською палатою. 

З українського боку Меморандум підписав Посол України в Республіці 
Хорватія Василь Кирилич, з хорватського – Президент ХСП Младен Якоповіч. 

Меморандум закладає основи для подальшого розширення співробітництва 
між Україною та Хорватією в аграрній сфері шляхом надання взаємної підтримки 
двостороннім заходам торговельного, інвестиційного та ділового характеру, а 
також сприяння обміну навчальними програмами між РЕІ та ХСП. 

Xорватська сільськогосподарська палата) – головна сільськогосподарська 
організація в Хорватії, заснована у 2009 році. редставляє інтереси близько 75 000 
сімейних агрогосподарств, ферм, компаній.  

Джерело: www.сroatia.mfa.gov.ua 
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Продовжується реєстрація на 

безкоштовну навчальну програму 

для агропідприємств 

Оптимізація виробництва, удосконалення навичок управління 
підприємством, пошук каналів збуту продукції — одні із головних викликів, які 
стоять перед управлінцями бізнесу в Україні. Саме ці теми безкоштовного 
навчального проєкту «Практичні інтенсиви Grow up: Agro». 

Організатором проєкту виступає «Українська асоціація бізнесу та торгівлі» 
(UBTA), у співпраці з Українським центром сприяння інвестиціям і торгівлі 
(ITFC), «Офісом з просування експорту в Україну» при фінансуванні 
Програми USAID по аграрному і сільському розвитку (АГРО). 

Всього залишилось два безкоштовних інтенсиви, передбачені програмою. 
Вони проходитимуть 25-27 березня, та 1-3 квітня.Зареєструватися може кожен 
бажаючий. 

Навчальна програма розроблена для власників мікро-, малих і середніх 
підприємств. Учасники програми дізнаються: 

- як побудувати ефективну систему управління компанією (юридичні 
питання, стратегія розвитку та фінансування діяльності); 

- як підвищити конкурентоспроможність підприємств (маркетингова, 
комунікаційна та SMM стратегія); 

- навіщо потрібна сертифікація і як її проходити (екологічні аспекти ведення 
бізнесу, добровільна сертифікація, Global G.A.P, HACCP); 

- як розвивати канали продажів (маркетплейси, інтернет-магазини, 
торговельні мережі, співпраця на умовах франшизи); 

- як вибудувати оптимальну логістику продукції (ланцюг постачання 
продукції, транспортна логістика, юридичні аспекти контрактної діяльності); 

- як знайти спільну мову з іноземними партнерами (бар’єри щодо 
завоювання іноземних ринків, ведення та супровід переговорів, особливості 
бізнес-культури зарубіжних партнерів). 

Участь безкоштовна, окрім сплати благодійної допомоги у розмірі 300 грн, 
за рахунок якої друкуються навчальні матеріали для учасників. 

Щоб долучатися до «Практичних інтенсивів Grow up: Agro» необхідно 
заповнити анкету, вказавши бажаний час навчання (один з двох інтенсивів, що 
залишились: або 25-27 березня, або 1-3 квітня). Це чудова нагода підвищити 
свою обізнаність у сфері управління бізнесом.  

Джерело: www.ubta.com.ua 
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Джерело:Західне міжрегіональне управління Мін’юсту  

Джерело:www.proagro.com.ua 
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Користування земельними ділянками 

При бажанні користуватись чужою земельною ділянкою, – здійснювати 
прохід (проїзд) через чужу земельну ділянку, прокласти чи експлуатувати лінії 
електропередач трубопроводу для забезпечення водопостачання чи меліорації,  
потрібно встановити земельний сервітут.  

Земельний сервітут – це право користування чужою земельною ділянкою. 
Таке право може бути як платним, так і повністю безкоштовним. Може 
виникнути питання, а навіщо потрібен сервітут, якщо є звичайна та всім знайома 
оренда, і яка ж між ними різниця? Адже і те, і інше надає можливість 
користуватися земельною ділянкою. Так, земельний сервітут потрібен тоді, коли 
людина не збирається використовувати всю земельну ділянку в повному обсязі, 
він потрібен з метою отримання однієї-двох конкретних можливостей зробити 
щось на земельній ділянці або його частині.  

B багатьох випадках право сервітуту оформляють сусіди, яким потрібно 
через ділянку іншого сусіда проїхати, пройти, або провести водопровід тощо. 
Але, при цьому, просто нахабно вимагати у сусіда зробити дорогу посеред його 
городу не можна! Необхідно навести достатні обґрунтування, що в інших місцях 
або іншими способами зробити дорогу або провести трубопровід неможливо або 
дуже складно. Крім цього, частина 4 статті 98 Земельного кодексу визначає, що 
сервітут повинен бути найменш обтяжливим для власника земельної ділянки. 
Зміст та підстави для встановлення земельного сервітуту Існує чотири можливих 
підстави для встановлення земельного сервітуту: договір; закон; заповіт; рішення 
суду.  

Найбільш поширеним є встановлення сервітуту на підставі договору між 
особою, яка вимагає його встановлення, та власником земельної ділянки. Типова 
форма договору земельного сервітуту законом не визначена, тому він може 
укладатися у довільній формі відповідно до вимог цивільного законодавства. 
Щодо змісту такого договору про встановлення земельного сервітуту, то, 
виходячи з його спрямованості, слід чітко викласти усі права, що надаватимуться 
особі, в інтересах якої встановлений сервітут.  

Оскільки, сервітутне користування може бути, як платним, так і 
безкоштовним, тому у договорі потрібно встановити ціну за користування 
земельною ділянкою, зазначити порядок розрахунків, відповідальність за 
невиконання обов’язків особою, на користь якої встановлено земельний сервітут, 
порядок внесення плати за сервітут та термін його дії. Якщо термін не буде 
зазначено, то право, що виникає на підставі такого договору, матиме 
безстроковий характер. 
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Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації в 
порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку 
відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень».  

Особа, зацікавлена у встановленні сервітуту, має право звернутися до суду з 
позовом до власника сусідньої земельної ділянки. Позивач повинен буде довести 
суду, що нормальне використання його земельної ділянки неможливе без 
обтяження сервітутом чужої сусідньої земельної ділянки, а також те, що потреби 
особи, в інтересах якої встановлений сервітут, не можуть бути задоволені будь-
яким іншим способом. Щодо встановлення земельного сервітуту за законом, то 
на сьогодні подібна можливість залишається теоретичною. Чинне законодавство 
України не передбачає випадків, коли земельний сервітут виникав би 
безпосередньо на підставі закону. Встановлення сервітуту заповітом по суті є 
різновидом його встановлення у формі договору.  

Правові наслідки встановлення земельного сервітуту Відповідно до ч. 2 ст. 
101 Земельного кодексу земельний сервітут не підлягає відчуженню, зокрема, він 
не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-
яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим 
фізичним та юридичним особам  

Одним із правових наслідків встановлення земельного сервітуту є 
обтяження обслуговуючої земельної ділянки, тобто певне обмеження прав її 
власника. Адже, встановлення будь-якого земельного сервітуту призводить до 
певного зменшення кількості можливих варіантів використання обслуговуючої 
земельної ділянки її власником та користувачем. Разом з тим, встановлення 
земельного сервітуту не має привести до позбавлення власника обслуговуючої 
ділянки жодної з його можливостей щодо користування чи розпорядження 
землею в повному обсязі.  

Сервітут може бути припинено шляхом відмови від права особою, в 
інтересах якої він був встановлений. Також припинення сервітуту відбувається, 
коли він встановлювався на певний строк. Наслідком спливу цього строку буде 
його припинення. Оскільки, встановлення сервітуту може бути пов’язано з 
певними особливими чи надзвичайними обставинами, то з припиненням цих 
обставин припиняється і сервітут. Можливі випадки припинення сервітутів у 
порядку погашувальної давності. Тобто, якщо особа, в інтересах якої 
встановлений сервітут, не користується правом, яке надає їй сервітут протягом 
трьох років, її право припиняється – погашається.  

Підставою припинення сервітуту також може бути смерть особи, на користь 
якої було встановлено цей сервітут. Особисті сервітути встановлюються на 
користь конкретної особи і призначені забезпечити їй певні можливості, які в цій 
ситуації не можуть бути їй забезпечені в інший спосіб. Тому право, яке надає 
особистий сервітут, має особистісний характер і не може переходити в порядку 
правонаступництва. 
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До уваги агровиробників, що 

здійснюють зберігання пального 

У зв’язку з чисельними зверненнями фермерів і приватних землевласників 
Державна податкова служба України інформує про необхідність отримання 
ліцензії на право зберігання пального суб'єктами господарювання, що здійснюють 
зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується 
виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки. 

Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального 
для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що 
використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження та 
копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за таку ліцензію на 
суму 780 грн (код класифікації доходів бюджету 22013400). 

Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом 
Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць 
зберігання пального терміном на п’ять років. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» органами ліцензування із 
зберігання пального визначено територіальні органи ДПС. 

Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, 
встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів. 

У зв’язку із зазначеним вище, суб’єкту господарювання, який має намір 
отримати ліцензію на право зберігання пального(виключно для потреб власного 
споживання чи промислової переробки), необхідно звертатись до головного 
управління ДПС в області та/або м. Києві за місцем провадження діяльності. 

Крім цього, зразки рекомендованих форм заяв, зокрема, на отримання 
ліцензії на право зберігання пального, розміщено на офіційному вебпорталі ДПС 
за адресою: www.tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya. 

ДПС України звертає увагу, що за порушення норм Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, та пального» щодо зберігання пального посадові особи і 
громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya
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Алгоритми дій орендаря та власника землі  

для пролонгації договору оренди 

Координаційний центр з надання правової допомоги інформує про 
пролонгацію договорів оренди земельних ділянок. У центрі нагадують, що 
строк дії договору оренди землі сільськогосподарського призначення для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського 
господарства, особистого селянського господарства не може бути менший за 7 
років (ч.11 ст. 93 Земельного кодексу України). Строк договору оренди 
земельної ділянки не може перевищувати 50 років і дата закінчення дії договору 
оренди земельної ділянки рахується від дати укладення договору. 

Частинами 1, 2 ст. 33 Закону України “Прo оренду землі” визначено, що по 
закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який 
належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед 
іншими особами на укладення договору оренди землі на новий 
строк (поновлення договору оренди землі). 

Для цього орендар здійснити такі дії: 
- не пізніше місяця до закінчення строку договору оренди орендар має 

повідомити орендодавця про намір скористатись своїм переважним правом на 
укладення договору на новий строк. Повідомлення має здійснюватися шляхом 
направлення листа-повідомлення, до якого додається проект додаткової угоди. 
Цей лист може бути вручений орендодавцю під розписку або направлений 
поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення. 

- орендодавець у місячний термін має розглянути надісланий орендарем 
лист-повідомлення з проектом додаткової угоди і за відсутності заперечень 
укласти з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. 

За наявності заперечень, якщо орендодавець не бажає продовжувати дію 
договору оренди, необхідно направити (обов’язково) орендарю лист-
повідомлення про прийняте орендодавцем обґрунтоване рішення. 

Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути 
укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому порядку, відомості про 
продовження терміну договору оренди мають бути внесені до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно. Із відповідною заявою про це може 
звернутись будь-яка із сторін договору. Внесення вказаних відомостей до 
Реєстру здійснюється державним реєстратором відповідної реєстраційної 
служби або, у випадку, коли додаткова угода посвідчується нотаріально - 
нотаріусом. 

Договір оренди продовжується автоматично у випадку, якщо орендар 
продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку 
договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення 
строку договору заперечення орендодавця на лист-повідомлення орендаря про 
поновлення договору оренди землі.  
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Такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих 
умовах, які були передбачені договором. 

Якщо орендодавець відмовляє орендарю у продовженні договору без 
поважних на те причин та/або орендодавець проігнорував пропозицію орендаря 
і вимагає повернення ділянки, чи орендодавець уклав договір оренди з іншим 
орендарем, в такому випадку орендар може звернутися до суду із позовною 
заявою про визнання права користування земельною ділянкою. У позовній заяві 
орендар повинен обґрунтувати з посиланням на докази, безпідставність дій 
орендодавця та право орендаря на продовження дію договору оренди землі 
(відповідно до абз. 10 ст. 33 Закону України “Про оренду землі”). 

У випадку, коли орендодавець (власник) не бажає продовжити дію договору 
оренди землі, строк якого закінчується, необхідно: 

- отримати лист-повідомлення від орендаря про поновлення договору 
оренди землі з доданим проектом додаткової угоди (надісланий не менш ніж за 
місяць до завершення дії договору); 

- протягом одного місяця надіслати відповідь орендарю про відмову в 
укладенні додаткової угоди та поновленню договору оренди землі; 

У разі ненадання орендодавцем (власником) відповіді договір буде 
продовжений автоматично. 

Iз 16 березня aграрії можуть реєструвати 

податкові накладні за новою формою 

 ДПС України інформує, що з 16 березня 2021 року реєстрації Податкових 
накладних/Розрахунків коригувань до Податкових накладних в  Єдиному 
реєстрі податкових накладних, які складають за операціями з постачання 
окремих видів сільськогосподарської продукції, здійснених починаючи з 
01.03.2021 року. 

Нові форми податкової звітності з ПДВ та ПН, які містять рядки та графи, 
призначені для відображення постачання окремих видів сільськогосподарської 
продукції за ставкою ПДВ у розмірі 14%, затверджені наказом Мінфіну від 
01.03.2021 р.  №131 (далі - Наказ № 131). 

Оновлена форма податкової накладної діє із 1 березня. Це обумовлено тим, 
що наказ №131 набрав чинності з 12.03.2021 року та застосовується із 
01.03.2021 року, тобто “заднім числом”. 

Джерело: www.buh.ligazakon.net 
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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 

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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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 

64114 4622487600:09:000:0093 
9.0427 

Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська pада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2021           

11:00 

63947 462558700: 05:000:0020 28.9312 Львівська область, Мостиський район, 

Мохнатська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2021           

11:00 

63943 4623987200: 15:000:1023 25.8584 Львівська область, Радехівський 

район, Вузлівська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

64107 
4622486400:08:000:0081 10.6866 

Львівська область, Мостиський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2021           

11:00 

64110 4622487600:06:000:0178 13.0377 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2021           

11:00 

64111 4622488900:04:000:0231 5.4917 
Львівська область, Мостиський район, 

Хлиплівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2021           

11:00 

64112 4622488900:05:000:0171 14.9116 Львівська область, Мостиський район, 

Хлиплівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

30.03.2021           

11:00 

 

64132 4623385900:02:000:0112 10.5030 Львівська область, Перемишлянський 

район, Подусільнянська сільська рада 

Для ведення 

товарного с.г 

виробництва 

31.03.2021           

11:00 

63891 
4621881200:08:000:0596 10.0000 

Львівська область, Золочівський район, 

Бортківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.04.2021           

11:00 

64127 
4624282800:04:000:0237 5.4433 

Львівська область,Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

31.03.2021           

11:00 

64129 4624282800:06:000:0157 8.6035 Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

31.03.2021           

11:00 

64130 4624282800:04:000:0236 2.4292 Львівська область,Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

31.03.2021           

11:00 

63928 
4621588500:02:000:1845 20.6506 

Львівська область, Жидачівський район, 

Соколівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2021           

11:00 

63936 4621588500:01:000:1010 24.5739 Львівська область, Жидачівський район, 

Соколівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2021           

11:00 

63941 4622186200:13:000:0230 23.2025 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Старояричівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.04.2021           

11:00 
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64460 4620380400:01:001:0007 
7.4235 

Львівська область,Бродівський район, 

Батьківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.04.2021           

11:00 

64865 4621884800:03:000:0123 8.9355 Львівська область, Золочівський район, 

Перегноївська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64762 4622482200:02:000:0052 15.6039 Львівська область, Мостиський район, 

Судововишнянська міська Рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

14.04.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

64653 
4621286100:04:000:0002 6.0000 

Львівська область,Дрогобицький 

район, Раневицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

64655 4623981900:04:000:0001 15.3828 Львівська область, Радехівський 

район, Куликівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

64658 4623987200:10:000:2030 13.742 
Львівська область,Радехівський 

район, Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

64662 4624881100:10:000:0581 4.1110 Львівська область,Сокальський 

район, Волицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

 

64861 4621280800:11:000:2007 13.8030 Львівська область, Дрогобицький район, 

Бистрицька сільська Рада 

Для ведення 

товарного с.г 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64863 
4621884800:03:000:0121 7.2749 

Львівська область, Золочівський район, 

Перегноївська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64463 
4621588500:03:000:1420 9.4236 

Львівська область, Жидачівський район, 

Соколівська сільська Рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.04.2021           

11:00 

64464 4623087400:12:000:0088 9.2239 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.04.2021           

11:00 

64857 4620684800:02:000:0205 17.9051 Львівська область, Буський район, 

Полтв'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64763 
4622482200:05:001:0003 8.7930 

Львівська область, Мостиський район, 

Судововишнянська міська Рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

14.04.2021           

11:00 

64873 4623087400:12:000:0554 1.0724 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2021           

11:00 

64875 4623087400:11:000:0089 2.7182 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2021           

11:00 
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65078 4624282800:05:000:0328 
12.1205 

Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65255 4625183100:01:000:0227 11.6045 Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська Рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65322 4625183100:01:000:0230 7.9978 Львівська область,Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

64877 
4623087400:12:000:0084 0.8391 

Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2021           

11:00 

65039 4623086400:14:000:0240 6.6141 Львівська область, Миколаївський 

район, Розвадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.04.2021           

11:00 

64901 4625380500:03:000:0013 23.0000 
Львівська область, Стрийський 

район, село Голобутів 

Для ведення 

фермерського 

господартсва 

16.04.2021           

11:00 

64903 4625383200:02:000:0006 46.6227 Львівська область, Стрийський 

район, с. Ланівка 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.04.2021           

11:00 

 

65093 4625184500:01:000:0148 23.0000 Львівська область, Старосамбірський 

район, Скелівська сільська рада 

Для ведення 

товарного с.г 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65254 
4625183100:01:000:0223 3.6749 

Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65088 
4622487600:01:000:0150 6.3564 

Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65089 4622487600:09:000:0092 4.8664 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65090 4622487600:09:000:0087 13.4793 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65325 
4625183100:01:000:0221 7.8955 

Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65327 4625183100:04:000:0142 17.9747 Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65236 4623086400:04:000:0093 4.7863 Львівська область, Миколаївський район, 

с. Надітичі 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 
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Джерело: www.land.gov.ua 

65239 
4623086400:04:000:0094 10.8000 

Львівська область, Миколаївський район, 

с. Надітичі 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65242 4623086400:04:000:0099 24.9713 Львівська область, Миколаївський район, 

с. Надітичі 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65272 4622481600:07:000:0033 39.2756 
Львівська область, Мостиський район, 

Шегинівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

22.04.2021           

11:00 

64802 4625381200:03:000:0801 10.0131 Львівська область, Стрийський район 

, с. Довголука 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.04.2021           

11:00 

 

Львівський міськвиконком затвердив 

містобудівні умови на новий регіональний 

аграрний центр «Шувару» 

19 березня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської 
ради ухвалили рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для 
проектування об'єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ «Ринок 
сільськогосподарської продукції «Шувар» регіонального аграрного центру 
з торговими, спортивно-відпочинковими приміщеннями, даховою котельнею 
та центром управління інженерними мережами на вул. Хуторівці, 4-Б у м. 
Львові. 

      Будівництво заплановане на трьох земельних ділянках: площею  2.31 га – на 

якій розміщений діючий нижній «Шувар», площею 3.56 – ділянці, що розміщена 

поруч вглиб ринку. Обидві земельні ділянки призначені для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури для розміщення і 

обслуговування гуртового продтоварного ринку та ділянці, Третя ділянка 

площею 2.04 га має цільове призначення–  розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для 

забезпечення проїзду транспортних засобів до території ринку. Функціональне 

призначення земельних ділянок – зона Г-6 – торговельні зони, відповідно до 

рішення виконавчого комітету від 06.09.2019 року № 848 «Про затвердження 

детального плану території у районі вул. Хуторівки».  
Джерело: www.leopolis.news 

Джерело: www.land.gov.ua 
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Олександр Дяченко, провідний науковий співробітник відділу 

розведення, технологій утримання та годівлі тварин, канд. с.-г. наук; 

Ольга Стадницька, провідний науковий співробітник відділу 

розведення, технологій утримання та годівлі тварин, канд. с.-г. наук; 

Марія Когут, провідний науковий співробітник відділу розведення, 

технологій утримання та годівлі тварин, канд. с.-г. наук; 

Вікторія Даньків, старший науковий співробітник відділу 

розведення, технологій утримання та годівлі тварин, канд. с.-г. наук. 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Спосіб підвищення репродуктивної функції корів 

Успішне ведення молочного скотарства можливе за використання в кожному 
господарстві, незалежно від форм власності, системи заходів, що сприяють 
відтворенню поголів’я. Забезпечення високої репродуктивної здатності і 
тривалого продуктивного використання корів є актуальними проблемами 
молочного скотарства. Однак відомо, що для високопродуктивних корів не завжди 
характерні високі показники відтворювальної функції. Такий обернений зв’язок 
між продуктивністю і репродуктивною функцією зумовлений підвищеною 
чутливістю високопродуктивних тварин до чинників зовнішнього середовища, 
зниженням природної резистентності, а також впливом лактаційної домінанти, 
яка пригнічує статеву функцію внаслідок гормональних змін. 

Останній місяць тільності є одним із критичних фізіологічних періодів у 
корів, що суттєво впливає на стан імунної системи організму та перебіг 
післяродової інволюції родових шляхів. До того ж в умовах інтенсифікації 
тваринництва посилюється негативний вплив стрес-факторів різної природи, які 
призводять до порушення фізіологічних функцій і біохімічних процесів в 
організмі тварин та розвитку вторинних імунодефіцитів. В основі названих 
порушень лежить посилення процесів пероксидного окиснення ліпідів, зниження 
активності системи антиоксидантного захисту та імунобіологічної реактивності. 
Тому виникає необхідність удосконалення наявних та пошук нових, 
ефективніших засобів, методів і схем активування післяродової інволюції 
статевих органів та підвищення репродуктивної здатності корів. Профілактичні і 
терапевтичні засоби мають бути скеровані на стимулювання власних механізмів 
захисту організму і забезпечувати оптимальний перебіг біохімічних та 
імунологічних процесів. З цією метою заслуговує уваги застосування тканинних 
препаратів, і зокрема фармакопейного екстракту алое, який стимулює обмін 
речовин, підвищує резистентність та нормалізує фізіологічні функції організму, 
сприяє процесам регенерації клітин і тканин. Стимуляція післяродової інволюції 
родових шляхів, поєднана з корекцією імунного стану організму корів у 
сухостійний період мають важливе значення в організації інтенсивного 
відтворення високопродуктивних корів. 
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Тому в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН 
розроблено “Спосіб нормалізації перебігу родів та стимуляції статевої 
циклічності у корів після отелення” (патент на корисну модель № u 2011 10250). 
В основу винаходу покладено завдання знайти високоефективний, дешевий та 
менш трудомісткий, придатний для використання у ветеринарній практиці спосіб 
нормалізації перебігу родів та раннього відновлення статевої циклічності у корів 
після отелення.  

Технічний результат досягають дворазовим парентеральним введенням 
фармакопейного екстракту алое в кількості 20 мл/гол. Перший раз екстракт 
вводять за 25-30 днів до передбачуваного отелення та другий раз через 5-7 днів 
після першого введення.  

Проведені нами дослідження показали, що застосування коровам екстракту 
алое призводить до підвищення за 5-7 діб до отелення та на 10-14 добу після 
нього вмісту лінолевої, ліноленової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової 
(арахідонової) та докозапентаєнової жирних кислот, що свідчить про зростання 
проникності клітинних мембран і збільшення концентрації в організмі тварин 
ейкозаноїдів (насамперед простагландинів). При цьому у післяродовий період 
встановлено позитивний вплив препарату на концентрацію у плазмі крові 
прогестерону і естрадіолу-17β. 

Введення екстракту алое також позитивно впливає у дородовий період на 
киснево-транспортну функцію крові (за рахунок збільшення вмісту еритроцитів і 
гемоглобіну), та посилює білоксинтезувальну функцію печінки (за рахунок 
підвищення вмісту загального білка і зростання відносного вмісту альбумінів). 
Водночас встановлено імуностимулюючий вплив екстракту алое на гуморальну 
(за рахунок зростання відносного вмісту γ-глобулінів, фагоцитарної активності 
нейтрофілів та бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові при 
одночасному зменшенні вмісту циркулюючих імунних комплексів) і клітинну (за 
рахунок збільшення кількості лейкоцитів, (в т.ч. нейтрофілів сегментоядерних), 
Т- і В-лімфоцитів та підвищення їх функціональної активності) ланки 
неспецифічної резистентності організму. 

Наведені зміни в організмі корів забезпечують нормалізацію фізіологічного 
стану внутрішніх статевих органів і відновлення повноцінних статевих циклів в 
оптимальні строки та сприяють підвищенню запліднюваності 
високопродуктивних тварин.  

Запровадження розробленого і запатентованого способу забезпечує 
нормалізацію перебігу післяотельного періоду, зменшує частоту акушерських і 
гінекологічних захворювань, зменшує витрати на лікування корів, збільшує 
виробництво товарного молока. На 100 корів можна додатково отримати 5-7 телят, 
зменшити на 17-25 % кількість осіменінь на запліднення, на 1 гривню затрат 
отримати 2,2-2,7 грн прибутку. 
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Поради щодо посадки томатів  

у 2021 році 

Посадку помідорів, як правило, проводять через розсаду – спочатку насіння 
сіють в ящик, коробку або в стаканчики і залишають в будинку в теплому місці. 
Через 2 місяці саджанці пересаджують в грунт на город або теплицю.  

Якщо ви плануєте вирощувати помідори в теплиці, насіння потрібно 
висівати в середині березня. Тоді пересадка в землю проводиться в середині 
травня. Насіння для посадки в город висівають на початку квітня, а на початку 
червня пересаджують у відкритий грунт. 

Для посадки насіння замочують в сольовому розчині або живильному 
розчині. У вологий і пухкий грунт сіють насіння помідорів на розсаду. Через                  
12 днів сіянці можна пересаджувати в окремі стаканчики. Саджанці тричі 
підгодовують добривами. 

Через 50-60 днів саджанці висаджують в грунт. Температура грунту при 
посадці помідорів повинна бути не менше +16 градусів. Якщо термін посадки 
вже підходить, а земля холодна – можна нагріти її, накривши плівкою на 2 тижні. 

Сприятливі дні для посіву за місячним календарем 
Щоб сходи зійшли міцними і здоровими, при їх посадці потрібно 

враховувати фазу Місяця. Деякі дні місячного циклу вважаються 
несприятливими для роботи з рослинами, а в інші вважаються врожайними. 

Сприятливі дні для посіву насіння на розсаду: 
– в березні: 4, 7-9, 12-14, 17-25; 
– у квітні: 3, 5, 8, 13-22, 25-28. 
Сприятливі дні для посадки розсади в грунт: 
– у травні: 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26; 
– в червні: 2, 3, 7, 8, 15-25, 15-25, 29, 30. 

Джерело: www.agronews.ua 
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Мирон Петришин, завідувач відділу розведення, 

технологій утримання та годівлі тварин, канд. с.-г. наук 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону 

НААН 

 
Гарантією вирощування здорових і життєздатних ягнят є вчасне отримання 

ними материнського молозива в необхідних кількостях.  Молозиво багате на 
енергію, протеїн, вітаміни і мінерали. Найважливіше що воно містить 
материнські антитіла, котрі допомагають захистити новонародженого від 
патогенних бактерій в ранній період життя. Типи антитіл молозива залежать від 
антигенів, котрі потрапляли в організм вівцематки при захворюваннях чи 
вакцинаціях. Рекомендують  вакцинувати висококітних маток від клостридіозу та 
правця. В такому випадку вони передадуть відповідні антитіла приплоду через 
молозиво. 

 Антитіла є великими білковими молекулами, котрі здатні проникати з 
кишкового тракту в кров’яне русло обмежений час. Тому  ягнята  спроможні 
засвоювати антитіла з молозива від 12 до 18 годин після народження.  В молозиві 
міститься також імуноглобулін G, концентрація якого різко знижується після 
окоту і через 23 години дорівнює нулю. Через це кожне новонароджене ягня 
потрібно погодувати молозивом протягом перших 30 хвилин життя, коли 
найкраще відбувається адсорбція антитіл, і не пізніше 12 годин після народження. 
Кількість випоєного за один раз молозива повинна становити 50 мл/кг маси тіла 
ягняти, і не може бути не менше 210 мл за перших 24 години життя. 

У новонародженого ягняти незрілою є імунна система, внаслідок чого вплив 
навколишнього середовища може бути небезпечним для його здоров’я. Єдина 
можливість запобігти цьому ‒ забезпечення пасивного гуморального імунітету, 
який виникає у ягнят за рахунок споживання молозива. Імуноглобуліни 
накопичуються в молозиві з сироватки крові вівці, а потім із молозивом 
потрапляють в організм новонародженого ягняти, проникаючи крізь слизову 
оболонку кишок у лімфу й далі в кров. Як гуморальні антитіла, вони виконують 
захисну функцію в організмі. Оскільки вміст антитіл у молозиві різко 
зменшуються вже у перші години лактації вівцематки (на 30-50 % і більше), 
новонароджене ягня повинно якомога швидше й частіше споживати молозиво у 
першу добу життя (ссання через кожні 3-4 год). Навіть споживання кожного разу 
120-170 г молозива достатньо (близько 1 кг) для нормального розвитку тварин 

 Новонароджені ягнята мають обмежений запас енергії для підтримання 
температури тіла за рахунок так званого «бурого» жиру. Тому вчасне отримання 
перших порцій молозива дасть змогу поповнити енергетичні резерви  та  
уникнути переохолодження організму (гіпотермії).  

Як виростити здорових ягнят 

 при зимово-весняних окотах 
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Це має важливе значення при зимових і ранніх весняних окотах, коли 
температура оточуючого середовища порівняно низька. Молозиво є важливим 
джерелом вітамінів А і Е, вміст заліза в ньому вищий ніж у звичайному молоці в 
10-17 разів. Воно має послаблюючу дію і сприяє вчасному очищенню кишечника і 
видаленню первинного калу.  

Вівцематки продукують молозиво приблизно 24 години після окоту. Кількість 
і якість молозива залежить від ряду факторів – віку, вгодованості, стану здоров’я 
маток. Первістки мають менше молозива ніж повновікові тварини. Матки нижче 
середньої вгодованості, рівень годівлі яких в останній період вагітності не 
відповідав рекомендованим нормам дають меншу кількість та гіршу якість 
молозива. Ожирілі матки також можуть мати недостатню кількість молозива. У 
випадках коли матка має надлишок молозива, його здоюють і використовують для 
годівлі ослаблених ягнят-гіпотрофіків, або ж заморожують. 

У випадках, коли ягня не може отримати материнське молозиво внаслідок 
загибелі матки, її захворювання на мастит чи з якоїсь іншої причини, його 
випоюють молозивом іншої вівці, котра також щойно окотилася. При відсутності 
такої можна використати свіже молозиво  кози чи корови. Бажано мати постійний 
резерв замороженого молозива, корисні властивості якого в такому стані можуть 
зберігатися протягом року і більше. Заморожування молозива потрібно проводити 
дрібними порціями, в кількостях достатніх на одне випоювання. Розморожувати 
потрібно на водяній бані при температурах, близьких до температури тіла (не 
вище 40° С) для того, щоб уникнути руйнування антитіл. Не використовувати для 
розморожування молозива мікрохвильові печі. Розморожене молозиво не можна 
заморожувати повторно. 

Матку з ягням відразу після окоту поміщають на 1-2 дні в індивідуальну 
клітку-кучку розміром 1,5х1,5 м із свіжою сухою підстилкою, годівницею для сіна 
та посудиною з водою. Новонароджене ягня дають облизати матці від слизу, при 
потребі очищають ніздрі, дазинфікують культю пуповини. Вим’я матки 
обмивають, здоюють перші цівки молока в окрему посудину, перевіряючи при 
цьому наявність в молоці по сторонніх включень (гній, кров і т.п.). що могло би 
свідчити про захворювання маститом. Якщо ягня слабке і не може ссати, його 
годують, вкладаючи в рот дійку і повільно видоюють молозиво невеликими 
порціями, щоб ягня встигало ковтати. Вперше випоїти молозиво необхідно не 
пізніше як через 30 хв. після народження. Протягом перших 2-3 днів ягнят 
годують кожні 2-3 години. Матку після окоту, яка потерпає від обезводження 
внаслідок втрати навколоплідних вод, обов’язково напоїти теплою водою, 
додавши до води трохи цукру або солі. 

Новонароджені ягнята в перший період життя не мають усталених 
внутрішніх механізмів підтримки постійної температури тіла. В цей час 
коливання температури повітря, особливо у поєднанні із високою вологістю, 
мають негативний вплив на температуру тіла ягнят. 
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Механізм терморегуляції тіла у ягнят починає діяти тільки через 10-15 днів 
після народження, а при утриманні в сирих і холодних приміщеннях навідь 
пізніше. Нижня межа оптимальних температур для ягнят +10ºC, для інших груп 
овець +8 ºC. Верхня межа оптимальних температур для ягнят +17 °C. Одним із 
способів створення необхідного температурного режиму і зниження відносної 
вологості повітря в приміщенні є місцевий обігрів ягнят інфрачервоним 
випромінюванням, який слід починати відразу ж після народження. Висота 
підвішування опромінювачів залежить від віку ягнят і температури в 
приміщенні. Для обігріву ягнят у віці 1-20 днів при температурі в приміщенні                   
-5 ºC лампи потужністю 250 Вт розміщують на висоті 110 см, а при температурі 
від 0 до +5 ºC – на висоті 120-130 см відповідно. При віці ягнят 20-60 днів висота 
розміщення інфрачервоних ламп буде відповідно 140, 150 і 160 см. Приміщення 
для проведення окотів обладнують опромінювачами з розрахунку 25 Вт на матку 
з приплодом. Перші 3-4 дні ягнят обігрівають протягом 20 годин в режимі 3 
години обігрів, 40 хвилин пауза. В наступні дні (до 15-20 денного віку) 
тривалість обігріву скорочують до 16 годин  на добу, при цьому через кожну 
годину лампи виключають на пів години. При температурі повітря в приміщенні 
не нижче +10 ºC локальний обігрів застосовують до 10-15 денного віку, при 
більш низьких температурах – до 45-60 денного віку. 

Ягнята народжуються з недорозвиненим травним каналом ‒ у них не 
функціонують передшлунки (рубець, сітка, книжка). Починаючи з 7-10 денного 
віку ягнят привчають до поїдання зернових та грубих кормів. У спеціально 
обладнаних їдальнях ягнята повинні мати вільний доступ до суміші дробленого 
чи плющеного зерна вівса і кукурудзи, соєвої макухи чи шроту та високоякісного 
бобового сіна чи отави. Раннє привчання до поїдання грубих кормів стимулює 
розвиток передшлунків у ягнят та сприяє кращій адаптації до переходу на повне 
живлення рослинними кормами після відлучення. При цьому слід зважати що: 
• зерносуміш кожного дня повинна бути свіжою, не з’їдені залишки не 
залишати на ніч і згодовувати дорослим тваринам; 
• оскільки маса тіла у ростучих ягнят збільшується за рахунок м’язової 
тканини, а не жирової, то рівень сирого протеїну в раціоні повинен становити 
18-20%, при чому використання небілкового азоту (сечовина, амонійні солі) 
неприпустиме;  
• годівниці для зернових кормів слід облаштувати так, щоб ягнята не могли 
залізати і ходити в них – забруднений корм погано поїдається і підвищується 
імовірність виникнення розладів травного тракту; 
• ягнята повинні мати вільний доступ до мінеральної підгодівлі та чистої 
води; 
• підстилка повинна бути чистою, сухою,теплою; 
• не менш ніж за 20 днів до відлучення ягнята повинні вміти споживати всі 
корми, які їм будуть згодовувати після відлучення. У випадку пасовищного 
утримання – самостійно пастися. 

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
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Джерело: www.agrotimes.net 

На що звертати увагу, купуючи 

кормозбиральний комбайн 

У придбанні обладнання для збирання кормів варто керуватись умовами 
господарства та завданнями, з якими має впоратись машина. Втім найперше, що 
треба визначити – тип збиральної машини. Разом з тим важливими є 
характеристики конфігурації підбирача та жатки, а також подрібнювального 
механізму. 

«Причіпні комбайни доступніші за ціною, збільшують залучення тракторів 
навколо ферми та краще підходять для малих або середніх господарств. 
Самохідний кормозбиральний комбайн коштує значно більше, однак і 
продуктивність його також суттєво відрізняється», – зазначають у статті. 

Разом з тим відзначають, що одними з найважливіших елементів є 
конфігурація підбирача та жатки. 

«Чим ширшими вони будуть, тим стабільніше подаватиметься рослинний 
матеріал. Це впливатиме на якість подрібнення та засвоюваність кормів 
тваринами. Тому треба шукати машину із широким підбирачем валків і 
широкою жаткою», – радить видання. 

Важливим також є подрібнювальний механізм. Кількість ножів у ньому 
може становити від 2 х 8 до 2 х 20, а найпопулярнішими є 2 х 10 та 2 х 20. Такі 
конфігурації забезпечують задану довжину нарізання навіть за зміни 
навантажень і швидкості. 

Джерело: www.dairycongress.org/2021/ukr 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 4,50 5,50 6,50 

Картопля стандарт 6,70 7.10 7,50 

Капуста червоноголова 10,00 11,50 13,00 

Буряк столовий 6,00 6,20 6,50 

Морква мита 7,00 8.50 10,00 

Морква стандарт 5,50 6,20 7,00 

Часник 60.00 62,50 65,00 

Гарбуз 15,00 15,00 15,00 

Капуста брюссельська 65,00 67.50 70,00 

Капуста пекінська 14,00 16,00 18,00 

Капуста савойська 20,00 22,50 25,00 

Огірок тепличний 55,00 55.00 55,00 

Редиска пучок 10,00 10,00 10.00 

Цибуля ріпчаста червона 15,00 15,00 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,00 4,50 5,00 

Гриб  глива 45,00 52,50 60,00 

Щавель 70.00 85.00 100,00 

Селера корінь 15,00 16,00 17,00 

Редька біла 15,00 15,00 15,00 

Редька чорна 10,00 10,00 10,00 

Цибуля порей 45,00 47,50 50,00 

Часник 50.00 60,00 70,00 

Яблуко Флоріна 12,00 13,50 15,00 

Яблуко Ліголь 12,00 13,50 15,00 

Яблуко  Голден 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Декоста 12,00 14,00 16,00 

Яблуко Муцу 15,00 16,00 17,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 18.03.2021 р.)  (1 кг/ грн.) 

Щука  жив 120,00 120.00 120,00 

Товстолобик охолодж 50.00 50,50 50,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 19.03.2021 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. 
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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 

Віка 10000 

Висівки пшеничні 5500 4900 

Гірчиця 15000 12100 

Горох 10800 10200 8944 325 

Зелений горох 10000 

Коріандр 21000 

Кукурудза 7953  7645 7733 7331 251 228 

Льон 13500 12000  

Люпин 10000 7000 

Макуха соняшникова 3000 

Нут 14000 420 

Овес 5850 

Олія ріпакова 1145 

Олія соняшникова 1580 

Просо 8033 6707 235 

Пшениця 2 клас 7975  7787  8283 255 273 

Пшениця 3 клас 8050  7596 7900 255  272 

Пшениця 4 клас 7865  7467  246  

Пшениця 6 клас 8000 7692 

Соняшник 23000  22698 22779 23700 

Соняшник високоолеїновий 26000 

Сорго біле 7200 6445 

Сорго червоне 7700 6452 215 

Соя 16900 17855  18340 17617  530 510 

Соя без ГМО 19100 19213 19500 18850 620 

Спельта 8000 

Тритікале 7600 

Чечевиця 15000 

Шрот соняшниковий 9500 315 

Ячмінь 7925 7623  7750 

 


