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Джерело: Львівська Аграрна палата 

 На Львівщині буде створено 

комунікаційний бізнес-центр 

Львів - Неаполь 

9 січня у Львівській облдержадміністрації відбувся круглий 
стіл «Перспективні напрями роботи інформаційного центру Львів-Неаполь». Мета 
заходу–налагодження співпраці між державними установами, органами місцевого 
самоврядування,  підприємницькими структурами, науковими установами, 
громадськими організаціями в рамках діяльності інформаційного центру. 

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся т.в.о. директора 
Департаменту економічного розвитку Львівської ОДА Андрій Кісера, який 
відзначив позитивні тенденції в залученні інвестицій та створення нових робочих 
місць в галузях економіки області протягом останніх років. 

Голова ГО «Агенція розвитку підприємництва жінок та молоді» 
Леся Довганик розповіла про пріоритетні напрями діяльності центру, які 
дозволять повернути та залучити кваліфікованих працівників, зокрема і для 
розвитку агровиробництва в регіоні, котрі на даний час працюють за кордоном.  

Керівник ГО «Жінки зі Сходу» (м. Неаполь)  Наталія Маделик розповіла про 
успішний досвід Італії у навчанні мігрантів та надання їм підтримки                            
у започаткуванні бізнесу в різних галузях. Особлива увага зверталася на досвід 
розвитку аграрного сектору та харчової промисловості, 
зокрема кластерним ініціативам. 

Голова правління ГО «Аналітичний центр «Експерт-група» Степан Зарума у 
своєму виступі визначив кроки, необхідні для активізації розширення інвестицій 
українських мігрантів в розвиток бізнесу на Львівщині.  

Голова Регіональної ради підприємців у Львівській області Ростислав Сорока 
звернув увагу на кроки бізнесу області, які орієнтовані на залучення 
висококваліфікованих працівників. Важлива увага приділялася також 
висвітленню  пріоритетних напрямів діяльності Львівського Індустріального Хабу. 

Учасники круглого столу напрацювали актуальні пропозиції, реалізація яких 
дозволить суттєво підвищити зайнятість населення і стимулюватиме динамічний 
розвиток економіки Львівщини. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Юридичні консультації  

із питань земельного  законодавства  

для членів Аграрної палати 
11 січня цього року у Львівську Аграрну 

палату із питанням щодо відмови у  відведенні 
земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
звернувся член нашої палати із села Лагодів, 
Андрій  Богданович Матвіїв.  

Андрій Матвіїв протягом багатьох років проживає в селі Лагодів 
Перемишлянського району,  має спеціалізовану сільськогосподарську освіту 
механізатора. Проте на початку 1990-х років попит на фахівців такої спеціальності 
на виробництві суттєво знизився, а тому йому довелося довгий час працювати 
обслуговуючи транспортні засоби і техніку із сучасною електронікою.   

Будучи освіченою людиною, побачивши досвід європейських країн він 
вирішив розпочати власну справу, невеликий агробізнес у селі пов’язаний з 
веденням особистого селянського господарства, а тому звернувся за відповідним 
дозволом для отримання земельної ділянки до сільської ради. В грудні 2018 року 
депутати Лагодівської сільської ради одноголосно проголосували за виділення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею до   
2 га., оскільки він має необхідну освіту, досвід і відповідну сільгосптехніку.  

Після цього Андрій Матвіїв звернувся  з необхідними  документами у Відділ 
Перемишлянського району ГУ Держгеокадастру у Львівській області, для 
отримання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність. Це відомство на початку січня цього року надало 
відповідь Андрію Богдановичу,  що дану земельну ділянку він може отримати 
лише в оренду. За словами Андрія Матвіїва, земельна  ділянка підходить для 
ведення особистого селянського господарства, але думка фахівців головного 
земельного відомства області дещо інша. Фахівці Держгеокадастру з району 
вважають, що земельна ділянка може бути надана лише в оренду.  

Андрій  Матвіїв прагне господарювати лише на власній земельній ділянці і 
вкладати у неї  власні знання та досвід, щоб згодом передати дітям. Частину 
земельної ділянки пан Андрій планує використати для закладання саду, а решту 
площі під рільництво.  

За словами пана Андрія, йому дуже подобається працювати на землі, 
обробляти її, є значний потенціал і перспектива розвитку сільського господарства 
в Перемишлянському районі.  

Фахову консультацію Андрію Матвіїву надав голова управи Львівської 
Аграрної палати Ігор Вуйцик, який є членом оперативного штабу із забезпечення 
прав і свобод власників земель чи збіжжя. Він  окреслив подальші кроки щодо 
конкретних дій для захисту прав власника земельної ділянки. 
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Джерело: Львівська  обласна державна адміністрація 

Завдяки залученню коштів ДФРР 

Заболотцівська громада отримала 

молоковоз 

В межах реалізації проекту «Розвиток молочних кооперативів та сімейних 
молочних ферм Бродівського району» Заболотцівська громада та члени 
молочарського кооперативу «Покрова» отримали молоковоз. 

«Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Покрова» один із 
найбільших в області, який отримав можливість ефективніше вести діяльність та 
успішно розвиватись. Для членів кооперативу вкрай важлива наявність власного 
молоковозу, що дозволяє забезпечити  вирішення проблеми логістики між 
виробниками молока та молокозливними пунктами СОК «Покрова», 
транспортування молока безпосередньо на переробку, а також забезпечення 
високої якості молока», – зазначила голова Заболотцівської ОТГ Марія Дискант. 

Молоковоз придбали за кошти ДФРР та співфінансування з обласного і 
місцевого бюджетів. 

«Залучення коштів ДФРР – це одна із можливостей для розвитку регіонів і 
вкрай важливо, щоб такий механізм використовували надалі. Як приклад цьому, 
Заболотцівська ОТГ», – зазначила т.в.о. директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

11 cічня у Львові відбувся семінар-навчання для  виробників  продукції 
аквакультури. Про це інформують у департаменті екології та природних ресурсів 
Львівської облдержадміністрації. 

В межах семінару учасники розглянули питання подання річної звітності із 
виробництва продукції аквакультури, ведення журналів рибогосподарської 
діяльності суб’єктами господарювання, ведення 
реєстру  виробників  продукції  аквакультури  Львівської області. 

Окрім цього, порушили питання координації діяльності виробників 
продукції аквакультури та Львівського рибоохоронного патруля, отримання 
дозволу на спеціальне водокористування та питання фінансової підтримки з 
державного і місцевого бюджетів у галузі рибництва. 

Для виробників аквакультури у 2019 році передбачена фінансова підтримка з 
державного та обласного бюджетів, яка сприятиме впровадженню у виробництво 
сучасних технологій вирощування риби. 

У Львові відбувся семінар-навчання  

для  виробників  продукції 

аквакультури області 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

За закуплене насіння українського 

виробництва фермерським господарствам 

відшкодовуватимуть частину вартості 

На Львівщині зареєстровано 21 суб’єкт насінництва та розсадництва, у яких 
можна придбати сертифіковане насіння сільськогосподарських рослин та саджанці 
української та зарубіжної селекції. 

Водночас для фермерських господарств, які закуплятимуть насіння у 
сертифікованих суб’єктів насінництва та розсадництва, у 2019 році передбачена 
фінансова підтримка з державного бюджету, а саме відшкодування за закуплене 
насіння сільськогосподарських рослин українського виробництва в розмірі 80% 
вартості насіння (без ПДВ), але не більше 60 000 гривень на одне господарство. 

Закупівля насіння сільськогосподарських рослин українського виробництва, 
вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені 
банки. 

Детальніше з умовами надання державної підтримки фермерським 
господарствам можна ознайомитись на сайті Мінагрополітики України у розділі 
«Підтримка аграріїв». 

Роз’яснення Держпраці  

щодо збільшення покарання  

за порушення трудового 

законодавства у 2019 році 

З 1 січня 2019 року зросли  штрафні санкції за порушення законодавства про 
працю. 

Наприклад, за використання нелегальної праці, відповідно до статті                             
265 Кодексу законів про працю, передбачена відповідальність у тридцятикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати за кожного незадекларованого працівника, і з 
2019 року вона становитиме 125 тис.190 грн. (мінімальна заробітна плата станом 
на 01.01.2019  р. становить 4173 грн) 

Роботодавцям варто звернути увагу, що при виявленні одного нелегального 
працівника,  доведеться заплатити штраф,  якого б вистачило на сплату ЄСВ за 
цього ж працівника більше ніж на 11 років. 

Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області 
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Новації валютного законодавства України  

в 2019 році 

07 лютого 2019 року вступить в силу новий Закон України «Про валюту                  
і валютні операції», який вже встигли назвати валютною дерегуляцією, 
лібералізацією та перезавантаженням.  

Керуючий партнер юридичної фірми Кosovan Legal Group Анатолій Косован в 
авторській статті для інформаційного ресурсу agravery.com виокремив наступний 
перелік основних змін, що відбудуться у валютному регулюванні: 

- Скасовано індивідуальні ліцензії в т. ч. на розміщення валютних цінностей 
на рахунках і у вкладах за межами України, на здійснення інвестицій за кордон                 
(в т.ч. придбання цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав) та ін.; 

- Валютний контроль платежів за кордон у сумі від 150 000 грн. і більше; 
- Купівля валюти на міжбанку із під відповідні зобов’язання у валюті та із 

наданням підтверджуючих документів  у сумі від 150 000 грн. і більше; 
- Граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту –                          

365 днів; 
- Обов’язковий продаж валютних надходжень у валюті 1-ї групи 

Класифікатора та російських рублях у розмірі 50%; 
- Залишилось придбання валюти для здійснення розрахунків за кожним 

зовнішньоекономічним контрактом в одному банку (з можливістю передачі 
контракту до іншого банку, як і раніше); 

- Залишилось отримання валюти за кредитним контрактом з нерезидентом та 
придбання валюти для виплати кредиту – в одному банку; 

- Залишилася заборона на припинення зобов’язань за ЗЕД контрактом та 
зняття його з валютного нагляду за взаємозаліком; 

- Виплата нерезиденту дивідендів нарахованих за період до 2017 року 
включно у розмірі не більше 7 000 000 євро в місяць; 

- Повернення інвестицій нерезиденту у випадку продажу цінних паперів, 
корпоративних прав та ін. у сумі не більше 5 000 000 євро в місяць; 

- Можливість купівлі-продажу валюти через ПТКС (платіжний термінал + 
банкомат); 

- Фінансовий моніторинг платежів та звітність банком перед НБУ по валютних 
операціях від 150 000 грн. та більше; 

-Купівля готівкової валюти на суму до 150 000 грн. протягом одного дня в 
одному банку; 

-Для фізичних осіб встановлений ліміт на переказ за кордон валюти в т.ч. для 
розміщення на власних рахунках для власних не підприємницьких потреб в розмірі 
не більше 50 000 євро в рік; 

https://agravery.com/uk/posts/show/novi-valutni-pravila-na-so-treba-zvazati
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Джерело: www.agravery.com 

- Для юридичних осіб встановлений ліміт на переказ коштів для певних 
неторговельних операцій (наприклад розміщення інвестицій закордоном) на суму 
не більше 2 000 000 євро в рік. 

- Операції в межах ліміту повинні бути узгоджені обслуговуючим банком з 
НБУ до їх проведення; 

- Обслуговуючий банк і далі матиме право витребувати в резидента додаткові 
документи, що пов’язані із здійсненням валютного нагляду за валютною 
операцією. 

Джерело: www.ibuhgalter.net 

З 2019 року нерухомість, передана 

сільгоспвиробниками в оренду,  

оподатковується податком на нерухомість 

Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» 
змінено норму щодо застосування пільги з податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки сільгоспвиробниками. Закон №2628 набирає чинності з        
1 січня 2019 року, за винятком окремих положень. 

З 01.01.2019 року не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки будівлі, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі 
сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-
2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (п.п.266.2.2.«ж» 
Податкового кодексу). 

Джерело: www.proagro.com.ua 
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Мінагрополітики 

оприлюднило проекти 

нормативно-правових актів 

4 січня Міністерство аграрної політики та продовольства Україна оприлюднив 
на офіційній інтернет-сторінці проект Наказу «Про затвердження Змін до Порядку 
ідентифікації та реєстрації овець і кіз». 

10 січня відомство оприлюднило проект Наказу «Про затвердження Вимог 
до фруктових соків та деяких подібних продуктів». 

11 січня відомство оприлюднило проект Наказу «Про затвердження Вимог до 
меду». 

Крім того, наприкінці 2018 року Держпродспоживслужба України 
оприлюднила Рамковий законопроект «Про ветеринарну медицину», на який 
бізнес чекав більше року, і який опубліковано для обговорення, має ряд ключових 
оновлень, важливих для розвитку тваринництва.  

У законопроекті, по-перше, йдеться про створення системи, котра міститиме 
інформацію щодо ветеринарних препаратів - компанію-виробника, офіційного 
представника в Україні, можливі побічні реакцій, показники ефективності тощо. 
До цього збір інформації про фальсифіковану та не зареєстровану продукцію 
в Україні вівся кількома профільними установами за власною ініціативою та носив 
скоріше інформаційний характер ніж був підставою для притягнення до 
відповідальності. 

По-друге, буде вдосконалено рецептурність для всіх препаратів ветеринарної 
медицини. Це надасть можливість простежити, хто саме та де вколов препарат, 
який вид препарату тощо, щоб мінімізувати ризики для тварини. А в подальшому і 
для людини, яка є споживачем харчової продукції. 

По-третє, створено основу для мінімізації використання антибіотиків 
у тваринництві. Важливим, серед іншого, має стати обмеження їх використання 
в профілактичних цілях. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Джерело: www. fruit-ukraine.org 

Україна в 2018 році різко збільшила 

експорт фруктів і горіхів 

В 2018 році Україна експортувала 163 тис. тонн фруктів, горіхів і ягід, 
збільшивши експортну виручку на 17%, до 229 млн.дол.США. При цьому обсяг 
експорту в натуральному вираженні виріс на 20% в порівнянні з 2017 роком. 

 Найбільший приріст експорту у грошовому вираженні відзначався з яблук –      
в 2,2 рази в порівнянні з попереднім роком. Однак загальна виручка 
від поставок яблука в структурі експорту по цій групі товарів була порівняно 
невеликою – лише близько 6,6%, а загальна виручка – 15,2 млн.дол.США. Приріст 
виручки від експорту яблук склав 8,3 млн.дол.США. 

Набагато більш прибутковим бізнесом для України був експорт горіхів, на 
який довелося в 2018 році більше половини всієї валютної виручки за цією 
категорією товарів. Виручка за рік зросла на 16%, до 117,1 млн дол.США, тобтом 
айже у вісім разів більше, ніж від експорту яблук, хоча в натуральному вимірі 
експорт був відповідний за обсягом. 

Ще одним значним джерелом експортної виручки для України стали 
заморожені ягоди. Незважаючи на різке падіння експортних цін на заморожену 
ягоду, особливо на малину, експортна виручка від замороженої ягоди зросла на 
28%, до 78,2 млн.дол.США що становило 34,2% від загальної валютної виручки за 
цією групою товарів. До речі, саме ягоди в грошовому вимірі забезпечили 
найбільший приріст валютної виручки в 2018 році в порівнянні з минулим роком – 
на  17,3 млн.дол.США. 

Не можна не згадати і тих позицій, за якими експорт знизився. Перш за все це 
експорт сливи, яка була лідером серед фруктів за обсягом відвантажень на 
зовнішні ринки в 2017 році. В цілому ж по кісточкових фруктах (слива, черешня, 
вишня, абрикос, персик) зниження експорту склало 67% як у вартісному, так і 
натуральному вимірі, а експортна виручка становила 3,2 млн.дол.США. Виручка 
від експорту свіжих ягід 8,2 млн.дол.США. 
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Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

У 2018 році на Львiвщинi 

збільшилась кількість укладених 

договорів на користування паями 

У 2018 році на 8,4 % збільшилась кількість укладених та зареєстрованих 
договорів оренди на користування земельними частками (паями)  у порівнянні з 
2017 роком. 

Також торік підвищився відсоток нарахування оренди від нормативної 
грошової оцінки землі з 5,8 % (1506 грн/га) до 7,3 % (1913 грн/га). 

За словами т.в.о.директора департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Людмили Гончаренко, середня вартість оренди 
земельної частки (паю) у Львівській області за 2018 рік становить 1913 грн/га, і є 
вищою на 27% до минулого року. 

Найвища орендна плата за паї спостерігається у Золочівському (2958 грн/га), 
Радехівському (2418 грн/га) та Бродівському районах (2413 грн/га), нижчий розмір 
орендної плати за користування земельними частками (паями) у Городоцькому 
(1233 грн/га), Миколаївському (1294 грн/га) та гірських районах, а саме 
Сколівський та Старосамбірський (652 грн/га та 803 грн/га відповідно). 

«Позитивна тенденція росту виплат оренди за паї населення в інтересах 
самих господарств, які хочуть закріпитися в сільськогосподарському виробництві 
Львівщини. Власники паїв повинні отримувати гідну орендну плату за землю та 
відчувати себе повноправними господарями, а орендарі повинні  виплачувати 
орендну плату вчасно, сумлінно та в повному обсязі. Від так важливим 
є  підвищення сільгосптоваровиробниками виплати орендної плати за земельні 
частки (паї) до рівня 8-10% від вартості землі», –  зазначила т.в.о. директора 
департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко. 

За 2018 рік нарахована орендна плата за земельні частки (паї) становить 672,4 
млн грн, що 170,3 млн грн більше ніж у 2017 році. 

Зазначимо,  в загальному виплата орендної плати сільськогосподарськими 
підприємствами за минулий рік становить 676,9 млн грн. Аграріями області 
розрахунок з пайовиками проведено на суму 505,9 млн грн (74 %), зерном (34,5 
тис. тонн) на суму 169,3 млн грн (25%), менше 2 % – іншою продукцією, наданням 
різного роду послуг (оранка, культивація) на загальну суму 1,7 млн грн. 

Джерело: www.dairycongress.org/2019/ukr 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

З 2019 року почали діяти нові 

правила надання Держкадастром 

відомостей щодо сільгоспземель 

Держгеокадастр України повідомляє, що відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України № 105 від 07.02.2018 р. впродовж 2018 року проводилась 
робота по проведенню загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів, яка набула чинності з 1 січня 2019 року. 

З 2019 року зникає необхідність складання технічних документацій з 
нормативно грошової оцінки по окремим ділянкам сільськогосподарського 
призначення, які виготовлялись для визначення розмірів орендної плати, 
земельного податку, державного мита та інших обов’язкових платежів. 

Всі дані про загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель 
сільськогосподарського призначення зведено в єдину систему та створено портал-
дзеркало із можливістю онлайн-розрахунку нормативної грошової оцінки 
зареєстрованих у Державному земельному кадастрі земельних ділянок. 

Ознайомитись з роботою порталу та замовити витяг з нормативної грошової 
оцінки сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення за 
межами населеного пункту можна за посиланням: https://ngo.land.gov.ua/uk/ 

Окремо слід зазначити, що надання відомостей про нормативну грошову 
оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється 
відповідно до вимог ст. 20 Закону “Про оцінку земель” у формі витяга з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку в порядку надання 
адміністративних послуг. 

Для формування витягів з технічної документації про нормативну грошову 
оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від 
форми власності (крім земель сільськогосподарського призначення в межах 
населених пунктів) використовуються виключно відомості про 
загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель 
сільськогосподарського призначення. 

Відзначимо, що нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі у Львівській 
області становить 21492 грн. 
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Джерело: www.agravery.com 

Важливе рішення для боротьби 

 з рейдерством 

Розпорядженням Кабінету Mіністрів України, прийнятому 27 грудня 2018 року 

вводиться сервісна послуга з надання заяви про заборону на вчинення 

реєстраційних дій в електронній формі в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

За бажанням фізичної або юридичної особи сервісна послуга з надання заяви 

про заборону на вчинення реєстраційних дій в електронній формі буде надаватися 

виключно при умови наявності зареєстрованого права власності на окремий 

індивідуально визначений об'єкт нерухомого майна в держреєстрі з присвоєним 

реєстраційним номером такого об’єкта», – йдеться в пояснювальній записці до 

документу. 

Згідно з розпорядженням, послуга буде надаватися платно на підставі 

укладених договорів виключно за умови використання кваліфікованої електронного 

підпису, в тому числі з використанням електронної системи Mobile ID. 

Як вказується в документі, технічний адміністратор держреєстру забезпечує 

передачу заяв про заборону на проведення реєстраційних дій суб'єктів державної 

реєстрації прав, які забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій 

формі, за місцем знаходження нерухомого майна. 
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Не сплатили орендну плату 

 за землю: що з договором 

Систематична несплата орендної плати земельної ділянки є підставою для 
розірвання договору. Такий висновок зробив Верховний Суд у постанові від 
14.11.2018 року у справі №484/301/18. 

Фабула судового акту: Сам факт систематичного порушення договору оренди 
земельної ділянки щодо сплати орендної плати є підставою для розірвання такого 
договору, незважаючи на те, чи виплачена в подальшому заборгованість, оскільки 
згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України (ЦКУ) зобов’язання має виконуватися 
належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до 
звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. 

Такий висновок встановлений в Постанові ВС від 14 листопада 2018 року 
у справі № 484/301/18. 

Суд зазначив, що доводи касаційної скарги про те, що товариством під час 
розгляду справи сплачено суму заборгованості з орендної плати за 2015-2017 роки, 
не є підставою для скасування законного та обґрунтованого судового рішення, 
оскільки судом встановлено факт її систематичної несплати з 2013 року, що 
відповідно до ч. 1 ст.32 Закону України “Про оренду землі”, ч.1. ст. 141 Земельного 
кодексу України, ст. 651 Цивільного кодексу України та умов договору є правовою 
підставою для розірвання цього договору. 

Крім того, інші доводи касаційної скарги, зокрема про те, що позивачем не 
виконано умови п. 9 договору оренди землі щодо письмового погодження 
орендодавцем та орендарем форми розрахунку виплати орендної плати за 
договором не заслуговують на увагу, оскільки указане не звільняє відповідача від 
обов’язку виконувати умови договору оренди землі в частині сплати погодженого 
розміру орендної плати, та є безпідставними. 

Також, доводи про відсутність систематичної несплати орендної плати, 
оскільки в 2013-2017 роках позивач не зверталась за отримання орендної плати, є 
безпідставними, тому що товариство відповідно до вимог частини першої ст. 537 
ЦКУ мало можливість сплатити орендну плату шляхом внесення грошових коштів 
у депозит нотаріуса, нотаріальної контори, якщо не знало куди відправляти кошти 
на виконання договірного зобов’язання. 

В постанові вказано, що у ст. 21 Закону України “Про оренду 
землі” передбачено, що орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить 
орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди 
землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються 
за згодою сторін у договорі оренди. 

За положеннями ст. 24 цього закону орендодавець має право вимагати від 
орендаря своєчасного внесення орендної плати.  
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 Ч. 1 ст. 32 Закону України “Про оренду землі”  передбачено, що на вимогу 
однієї зі сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за 
рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених 
статтями  24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення 
чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому 
договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених ЗК 
України та іншими законами України. 

Водночас у ч.1. ст. 141 Земельного кодексу України  передбачено таку 
підставу припинення права користування земельною ділянкою як систематична 
несплата земельного податку або орендної плати. 

Отже, згідно Закону України “Про оренду землі”  основною метою договору 
оренди земельної ділянки та одним з визначальних прав орендодавця є своєчасне 
отримання останнім орендної плати у встановленому розмірі. У разі систематичної 
несплати орендної плати за користування земельною ділянкою, тобто 
систематичне порушення договору оренди земельної ділянки може бути підставою 
для розірвання такого договору. 

Відповідно до ч.2 ст. 651 ЦКУ договір може бути змінено або розірвано за 
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору 
другою стороною та в інших випадках, встановлених законом або договором. 
Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди 
друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при 
укладенні договору. 

Аналіз зазначених норм дає підстави для висновку, що вказані положення 
закону, які регулюють спірні відносини, вимагають саме систематичної (два та 
більше випадків) несплати орендної плати, передбаченої договором, як підстави 
для розірвання договору оренди земельної ділянки, що також є істотним 
порушенням умов договору, оскільки позбавляє позивача можливості отримати 
гарантовані договором кошти за те, що її земельну ділянку використовує інша 
особа. 
 Джерело: “Дебет-Кредит” 

Джерело: www.proagro.ua 
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29958 4621885800:06:000:0240 17.6112 Львівська область, Золочівський район, 

тер.Почапівської сільської ради  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

30.01.2019  

09:00  

29965  
4623980400:03:000:0588 

6.5000  Львівська область, Радехівський район, 

Барилівська сільська рада (за межами 

населеного пункту)   

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

30.01.2019  

09:00  

29972  4625381600:11:000:0302  17.9100 
Львівська область, Стрийський район, 

Долішненська сільська рада (за межами 

населеного пункту)   

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

31.01.2019  

11:00  

29971  4622489000:05:000:0244  

 

3.7334  Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

31.01.2019  

11:00 

29964 4624288600:12:000:0239 5.0320 Львівська область, Самбірський район, 

Новосілко-Гостиннівська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

31.01.2019  

11:00 

29956 
4624287000:03:000:0403 10.369 

Львівська область, Самбірський район, 

Роздільненська сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

31.01.2019  

11:00 

29950 
4625583900:09:000:0071  

14.0574 Львівська область, Турківський район, 

Комарницька сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

31.01.2019  

11:00 

29952 4622182600:04:002:0006 18.5979 
Львівська область, Кам'янка-Бузький район, 

село Дальнич  

Для 

індивідуального 

садівництва 

31.01.2019  

11:00 

 

30125 4621584700:01:000:1890 19.2448 Львівська область, Жидачівський район, 

Мельницька сільська рада 

Для ведення селянського 

(фермерського) 

господарства  

01.02.2019  

09:00 

30122 4622789200:25:000:0009 4.5000 Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

01.02.2019  

09:00 

30119 
4622782000:22:000:0035 1.5585 

Львівська область, Жовківський район, 

Гійченська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

01.02.2019  

09:00 

30057 
4620981000:13:000:0059 

4.4303  Львівська область, Городоцький район, 

Братковицька сільська рада  

(за межами населеного пункту 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.02.2019  

11:00 

30043 4621585600:01:000:0286 32.8735 
Львівська область, Жидачівський район, 

Облазницька сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

06.02.2019  

11:00 

 

30041  4621585900:04:000:0598 18.6760  Львівська область, Жидачівський район, 

Вільховецька сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

06.02.2019  

11:00 

30015 4621585900:01:000:1358 20.0000 Львівська область, Жидачівський район, 

Вільховецька сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

06.02.2019  

11:00 

30013  
4621281200:04:000:7155 8.8000 

Львівська область, Дрогобицький район, 

Верхньодорожівська сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.02.2019  

11:00 

30011 
4621281500:03:000:0459 

23.2535 Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.02.2019  

11:00 

30167 4623684200:11:000:0086 3.6499  
Львівська область, Пустомитівський район, 

Містківська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

07.02.2019  

09:00 
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30164 4622484900:03:000:0155 9.9698 Львівська область, Мостиський район, 

Мишлятицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

07.02.2019  

09:00 

30159 
4620685000:08:000:0186 

24.3821 Львівська область, Буський район,  

Побужанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

07.02.2019  

09:00 
30172 4623082400:11:000:0003 18.9451 

Львівська область, Миколаївський район, 

Гонятичівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.02.2019  

09:00 

30169 4623380400:04:000:0114 5.4710 Львівська область, Перемишлянський район, 

Білецька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.02.2019  

09:00 

30168 4622184600:06:000:0383 6.9000 Львівська область, Кам'янка-Бузький район, 

Незнанівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.02.2019  

09:00 

30112 
4621884900:10:000:0203 3.9842 

Львівська область, Золочівський район, 

Підгайчиківська сільська рада 

 (за межами населеного пункту)  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.02.2019  

09:00 

30111 
4621281500:05:000:0705 

4.2647 Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.02.2019  

09:00 

30109 4621281500:05:000:0706 25.0000 Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.02.2019  

09:00 

30108 4621281500:05:000:0704 35.1255 Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.02.2019  

09:00 

30106 4621281200:02:000:7567  29.6413 Львівська область, Дрогобицький район, 

Верхньодорожівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.02.2019  

09:00 

30102 
4623680400:06:000:0011 13.2765 

Львівська область, Пустомитівський район, 

Борщовицька сільська рада  

(за межами населеного пункту)  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.02.2019  

09:00 

30104 
4623082800:13:000:0084 

7.0000 Львівська область, Миколаївський район, 

Горішненська сільська рада  

(за межами населених пунктів) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.02.2019  

09:00 

30147 4625183500:02:000:0041 4.5000 
Львівська область, Старосамбірський район, 

Мурованська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.02.2019  

11:00 

30146 4625184100:03:000:0302 5.7825 Львівська область, Старосамбірський район, 

Трушевицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.02.2019  

11:00 
30142 4623381800:04:000:0191 9.7768 Львівська область, Перемишлянський район, 

Великоглібовицька сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.02.2019  

11:00 

30141 
4623383200:04:000:0182  11.7623 

Львівська область, Перемишлянський район, 

Дусанівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.02.2019  

11:00 
30134 

4623384900:11:000:0040 
12.6000 Львівська область, Перемишлянський район, 

Липовецька сільська рада  

(за межами населеного пункту)  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.02.2019  

11:00 

30136 4623380600:04:000:0054 14.7000 
Львівська область, Перемишлянський район, 

Добряницька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.02.2019  

11:00 

30145 4623381800:04:000:0210 1.6178 Львівська область, Перемишлянський район, 

Великоглібовицька сільська рада  

(за межами населеного пункту)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.02.2019  

11:00 

30166 
4624885700:07:000:0198 25.0147 

Львівська область, Сокальський район, 

Хоробрівська сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

27.02.2019  

11:00 

30163  
4624885700:07:000:0199 

9.9021 Львівська область, Сокальський район, 

Хоробрівська сільська рада 

 (за межами населеного пункту)  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

27.02.2019  

11:00 

30162 4624887200:02:000:0525 4.5000 
Львівська область, Сокальський район, 

Стенятинська сільська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27.02.2019  

11:00 
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30158 
4624887200:04:000:0728 8.2559 

Львівська область, Сокальський район, 

Стенятинська сільська рада 

 (за межами населеного пункту)  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27.02.2019  

11:00 

30156 
4624887200:04:000:0727 

7.7016 Львівська область, Сокальський район, 

Стенятинська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27.02.2019  

11:00 

30192 4625885700:02:000:0190 6.5290 
Львівська область, Яворівський район, 

Мужиловицька сільська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27.02.2019  

11:00 

30189 4624881100:13:000:0020 11.6734 Львівська область, Сокальський район, 

Волицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

01.03.2019  

11:00 

30217 4621589100:02:000:1240 8.3840 Львівська область, Жидачівський,  Ходорівська 

міська рада (за межами населеного пункту)  

 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2019  

11:00 

30215  
4622183500:08:000:0237  9.3095 

Львівська область, Кам'янка-Бузький район, 

Зубівмостівська сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2019  

11:00 

30214 
4624885500:12:000:0113 

6.8973 Львівська область, Сокальський район, 

Поторицька сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2019  

11:00 

30212 4624883200:01:000:0434 17.6460 Львівська область, Сокальський район, 

Лучицька сільська рада  

(за межами населених пунктів) 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

05.03.2019  

11:00 

30211 4624884600:04:000:0617 1.7700 Львівська область, Сокальський район, 

Опільська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2019  

11:00 

30185 4624882600:25:000:0589 7.0000 Львівська область, Сокальський район, 

Княжівська сільська рада  

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

01.03.2019  

11:00 

30180 
4624883100:14:000:0589 16.0000 

Львівська область, Сокальський район, Телязька 

сільська рада (за межами населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

01.03.2019  

11:00 

30178 
4624888200:18:000:0605 

21.8285 Львівська область, Сокальський район, 

Хлівчанська сільська рада  

(за межами населеного пункту) 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

01.03.2019  
11:00 

30175 4624883900:15:000:0653 11.4180 Львівська область, Сокальський район, 

Варязька сільська рада  

(за межами населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

01.03.2019  

11:00 

30174 4624887400:14:000:0027 28.7425 Львівська область, Сокальський район, 

Тартаківська сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

01.03.2019  

11:00 

30210 4624285600:06:000:0459 44.4124 Львівська область, Самбірський район, 

Никловицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2019  

11:00 

30206  
 4622486900:07:000:0058 12.0000 

Львівська область, Мостиський район, 

Мостиська міська рада  

(Твіржанська сільська рада) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2019  

11:00 

30204 
4622487200:05:000:0032 

34.2735 Львівська область, Мостиський район, Волицька 

сільська рада (Тщенецька сільська рада)  

(за межами населеного пункту) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.03.2019  

11:00 
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Зміни клімату грають на користь 

сільському господарству України 

Актуальну інформацію про вплив кліматичних змін на розвиток сільськього 
господарства інформаційному ресурсу agravery.com розповіла начальник відділу 
агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.  

В січні за довгостроковим прогнозом погоди середня температура буде на 2°C 
більша ніж зазвичай, тобто цей місяць буде дещо теплішим і це також впливає на 
стан озимих. Однак, місячні прогнози справджуються дуже погано і не тільки у 
нас. Ми маємо власних синоптиків, які займаються довгостроковим 
прогнозуванням, окрім того ми користуємось даними світових центрів 
прогнозування, і якщо 8 з 12 центрів стверджують, що січень буде теплішим, то 
ми схиляємось до довіри саме цьому прогнозу. Але, навіть якщо цей прогноз 
справдиться, не варто забувати, що завжди є вірогідність короткотривалого 
зниження температур до -20 -25°C протягом одного-п’яти днів. А в решту днів 
буде аномально тепла погода, що в середньому дасть загальну температуру вищу 
на 2°C ніж зазвичай. 

Вважається, що зміна середньої температури на +1°C просуває зону Степу на 
Північ на 100 кілометрів. Це приблизні оцінки, оскільки в Україні детально цим 
питанням ніхто не займається. Останніми роками в Україні стала розширюватись 
та зона, де середня кількість опадів за сезон менша за 400 міліметрів. Якщо 
раніше Київська, Чернігівська і Житомирська області не попадали в цей тренд, то 
вже зараз в цих областях спостерігається нестача опадів за вегетаційний сезон. 
Тобто, ми можемо констатувати зменшення зони достатнього зволоження, або 
Полісся. Наприклад, в 2018 році в Рівненській області, що являє собою класичну 
зону Полісся, ми спостерігали суховії і засуху, тобто усе те, чого раніше там 
ніколи не було. А літо цього року взагалі прийшло з Львівської області, де на 
декілька днів раніше, ніж у тій самій Херсонській області, середньодобові 
температури перевищили +15°C. Це є нехарактерно для Львівщини. Також в 2018 
році, як і минулого та позаминулого, у Львівській області фіксувались 
температури вище +30°C у такій кількості, якої ще 30 років тому там не було.          
І таких днів було зафіксовано більше десяти, минулого року – більше двадцяти, у 
2015 р. – більше 30. Така ситуація скоріше притаманна південному Лісостепу. 

Якщо раніше основною зоною вирощування соняшнику була південно-східна 
зона, то тепер обмежень немає, тепла вистачає по всій території країни. 
Урожайність соняшнику в північних та західних областях потенційно вища, адже 
на Півдні йому не вистачає вологи. Нестача вологи в свою чергу скорочує 
вегетаційний сезон рослини і вона не встигає сформувати більший врожай. 

 Джерело: www.agravery.com 
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Переваги використання крапельного 

зрошення аграріями України 

Краплинне зрошення – сучасний, ресурсоощадливий, екологічно безпечний 
спосіб поливу. 

Основна технологічна ознака – нормована подача води із розчиненими в ній 
елементами живлення, мікроелементами та засобами захисту безпосередньо в 
зону живлення рослини відповідно до їх біологічних особливостей. 

Нормована подача води та локальний характер зволоження кореневого шару 
ґрунту визначають ряд переваг краплинного зрошення порівняно з традиційними 
способами поливу плодових культур (дощуванням, поверхневим поливом): 

Переваги краплинного зрошення можуть бути реалізовані лише за умови 
дотримання чітко визначених та стандартизованих вимог до технологічного 
процесу поливу. 

- висока продуктивність сільськогосподарських культур при високій товарній 
та споживчій якості; 

- економія води в 2,0-3,5 рази ; 
- зменшення затрат енергії на подачу поливної води в 1,5-2,0 рази; 
- економія добрив та мікроелементів на 30-40%; 
- зниження витрат ручної праці на експлуатацію та технічне обслуговування 
- систем мікрозрошення за рахунок повної автоматизації процесу 

водорозподілу; 
- зменшення негативного впливу на ґрунти та довкілля. 
B наш час при будівництві зрошувальних систем найбільшого 

розповсюдження набули системи з відносно дешевими поліетиленовими 
стрічками, в яких вмонтовані емітери різних конструкцій. З точки зору строку 
експлуатації трубка буває однорічна, або багаторічна. В кожної з них є свої 
переваги і недоліки. В принципі недоліки зводяться до ціни, нерівномірності 
зрошення і можливості повторного використання. Останнім часом стало питання 
вибору виробника системи краплинного зрошення (в основному виробника 
зрошувальної трубки) остільки більш ніж 20 підприємств виробляють подібну 
продукцію. 

 В найбільш узагальненому вигляді всі крапельниці поділяють за способом 
розміщення щодо поливного трубопроводу на два основних типи (види): тупикові 
(ON LINE), що монтують на зовнішньому боці трубопроводу, та інтегровані               
(IN LINE), що розміщені всередині самого трубопроводу при його виробництві. 
Тупикові крапельниці з’явились першими і останнім часом поступаються місцем 
крапельницям інтегрованим, а точніше – трубопроводам з інтегрованими 
крапельницями. Вони є зручнішими в роботі на всіх етапах їхнього використання, 
насамперед, завдяки меншим трудовитратам на монтаж і демонтаж систем. 
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Серед крапельниць, як тупикових, так і інтегрованих, розрізняють 
крапельниці з регульованою та нерегульованою витратаю води. Перші з них 
характеризуються постійними витратами в певному діапазоні зміни робочого 
тиску. Їх застосування дає можливість забезпечити вищу рівномірність 
водорозподілу вздовж поливних трубопроводів більшої довжини на 
рівнинних ділянках і в умовах змінного рельєфу. З технічної точки зору вони є 
більш складними, а значить, і дорожчими. В нерегульованих крапельницях 
витрата є функцією тиску. Тому вони можуть застосовуватися здебільшого на 
рівнинному рельєфі, або на силових землях при використанні спеціальних 
схем розміщення поливних трубопроводів і засобів регулювання тиску на 
кожному поливному трубопроводі. Це робить такі схеми більш громіздкими, а 
системи краплинного зрошення з їхнім застосуванням – дорожчими. 

Крапельниці можуть також розрізнятися за способом регулювання витрат, 
режимом течії води, формою, розмірами, іншими 
конструктивними особливостями. В практичній роботі знання таких технічних 
тонкощів не є необхідним. Більш важливим, є те, що тупикові крапельниці можна 
застосовувати лише за умови монтажу на жорстких, переважно поліетиленових 
трубах циліндричної форми діаметром 12, 16, 20 та 25 мм з товщиною стінки від 
0,7 до 2,2 мм. А інтегровані крапельниці можна встановлювати як у жорстких 
трубах, так і плівкових.  

При цьому в жорстких трубах можуть монтуватися інтегровані крапельниці, 
як правило, двох видів за формою – плоскі та циліндричні. При рівності всіх 
інших умов, застосування перших є більш доцільним, оскільки вони створюють 
менший опір всередині труби, а, отже, при їхньому застосуванні втрати тиску 
вздовж трубопроводу будуть меншими. Це дає можливість використовувати 
трубопроводи більшої довжини при одній і тій самій рівномірності водоподачі, 
особливо за умови застосування крапельниць з нерегульованими витратами. 

На ринку України представлена велика кількість плівкових трубопроводів з 
інтегрованими крапельницями, переважно іноземного виробництва. 
    Крапельні трубопроводи мають різні технічні характеристики (діаметр, 
товщину стінки, відстань між крапельницями, величину витрат, тощо) та вартість. 
Тому, при облаштуванні системи зрошення вибір типу поливного трубопроводу є 
складним завданням і має здійснюватися кваліфікованими фахівцями.  

Відзначимо, що саме 
правильний вибір типу поливного 
трубопроводу та його розміщення 
в плані дає можливість створити 
систему краплинного зрошення, 
що за своїми технічними 
можливостями 
зможе забезпечувати реалізацію 
технологічного процесу з 
потрібною надійністю.  
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Джерело: www.igim.com.ua 

Для подачі води в системах краплинного зрошення від насосної станції до 
поливних трубопроводів ідеально підходять поливні рукава Лейфлет (також можуть 
називати Лайфлет, ЛФТ, LFT, LayFlet, LayFlat). 

Зокрема, в асортименті ТОВ “НВП “Ірігаційні системи” представлений 
магістральний трубопровід для краплинного поливу Лейфлет фірми Sun-Flow. 

Шланг являє собою плетений з бавовняної нитки безшовний рукав, облитий 
гарячою ПВХ-композицією зсередини і зовні. 

Поливнi рукави виготовлені з використанням самих передових технологій. 
Перевагами запропонованого поливного рукава є надзвичайна гнучкість і 

простий монтаж та стійкість до прямих сонячних променів. Крім того, 
світлонепроникність стримує  утворення мікроорганізмів і водоростей. Цей 
поливний рукав має тривалий термін служби експлуатації 

 

Львівське Братство Пасічників «РІЙ» щомісяця проводить навчання пасічників 

Львівське Братство Пасічників «РІЙ» щомісяця (кожна друга 
середа місяця) у Львівській обласній універсальній науковій 
бібліотеці (м. Львів, Проспект Шевченка,13) проводить навчання 
пасічників з актуальних питань технологічних особливостей 
бджільництва. Початок зустрічі: 18.00 год. 

Тематика зустрічей: 
- технологія утримання пасік; 
- виробництво продуктів бджільництва; 
- організація виробництва та ефективність пасічництва; 
- лікування хвороб бджіл;  
- апітерапія; 
- маркетингова діяльність в бджільництві.  
Для участі запрошуються всі бажаючі 

Контактна особа: Микола Грибок, тел. 0676731580  

Джерело: Львівське Братство Пасічників «РІЙ»  
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Джерело: www.proagro.com.ua 

Джерело: www.agrotimes.net 

Для захисту від росткової мухи 

значення має обробіток ґрунту 

Велике значення в боротьбі з ростковою мухою мають агротехнічні заходи, 
такі як проведення зяблевої оранки, якісний передпосівний обробіток ґрунту, 
систематична боротьба з бур’янами, видалення та знищення післязбиральних 
решток. 

Якщо на полі використовують органіку як удобрення, її треба глибоко 
приорати. Крім цього, під посіви гарбузових культур не вносять свіжий гній. 
Сівбу гарбузових культур проводять в оптимальні терміни для кожної зони 
вирощування. 

Щоб не допустити пошкодження сходів огірків, кавунів, динь та інших 
гарбузових культур ростковою мухою, для посіву краще використовувати 
оброблене насіння. 

З хімічних препаратів зареєстрований проти росткової мухи на огірках Децис 
f-Люкс 25 ЕС, КС (дельтаметрин, 25 г/л) – 0,2-0,3 л/га за проведення двох 
обприскувань посівів у період вегетації. Термін останньої обробки до збирання 
врожаю – 20 днів. 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста брюссельська 40,00 40,00 40,00 

Капуста червоноголова 10,00 10,00 10,00 

Капуста білоголова 11,00 11,50 12,00 

Капуста савойська 17,50 18,00 20,00 

Картопля стандарт 5,80 6,00 6,30 

Морква стандарт 7,00 9,00 11,00 

Буряк столовий  10,00 10,00 10,00 

Квасоля  червона 30,00 35,00 40,00 

Редька чорна 6,00 6,00 6,00 

Салат 120,00 160,00 200,00 

Редька чорна 6,00 6,00 6,00 

Селера корінь 25,00 25,00 25,00 

Цибуля ріпчаста жовта 13,50 14,20 15,00 

Гарбуз 7,00 7,00 7,00 

Часник 30,00 35,00 40,00 

Гриб печериця 32,00 39,00 46,00 

Цукор 10,40 10,40 10,50 

Борошно пшеничне 
вищ.гат 

9,50 10,80 12,00 

Рис довгозерний вищ.гат 18,00 23,00 28,00 

Олія соняшникова 
рафінована бутил., 1 л. 

25,00 30,00 35,00 

Яблуко Айдаред 3,00 3,80 4,50 

Яблуко Декоста 3,50 5,20 7,00 

Яблуко Муцу  8,00 8,20 8,50 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове, С-1, 
десяток 

24,00 24,00 24,00 

Свинячі ребра 103,00 105,00 108,00 

Щука жив. 110,00 117,50 125,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.01.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 

2019 / № 1 (96) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 15.01.2019 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 

CIF, 

дол.США 

Горох 6118 215 

Гречка 6933 

Жито 1 клас 3558 

Жито 2 клас 3510 155 

Жито 3 клас 3458 158 

Жито 4 клас 150 

Кукурудза 5229 4561 4000 161 160 

Льон 11000 

Макуха соєва 355 

Макуха соняшникова 6300 

Борошно 1 сорт 300 

Борошно в/с 8000 

Нут 13000 

Овес 6000 

Олія соняшникова 19600 

Просо 12300 11000 380 

Пшениця 2 клас 7158 6155 5650 216 203 

Пшениця 3 клас 7099  6043 215 

Пшениця 5 клас 6843 

Пшениця 6 клас 6818 6126 4800 207 210 

Ріпак 2 кл від 35 

мкм без ГМО 
410 

Соняшник 9525 10000 400 

Сорго біле 4400 

Соя 9150 9925 8000 329 353 

Соя без ГМО 9050 350 

Тритікале 4217 

Шрот соняшниковий 6000 225 

Ячмінь 6800  6332 6550 210 
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