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Джерело: Львівська Аграрна палата  

Власники земельних паїв Золочівського 

та Перемишлянського районів  

обговорили актуальні питання 

земельного законодавства 

18 червня у селі Куровичі при підтримці Львівської Аграрної палати 
відбувся круглий стіл для власників земельних паїв та агровиробників 
Золочівського та Перемишлянського районів на тему: «Роль громадських 
ініціатив в поширенні позитивного досвіду інформаційно-правового 
забезпечення громадян».  

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся голова управи 
Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, який розповів про сучасні виклики для 
власників земельних паїв, що виникли у зв’язку із розпаювання землі і 
незавершеністю процесів оформлення прав власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення.  

Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у 
Львівській області Оксана Куманська-Нор розповіла учасникам круглого столу 
про основні кроки для широкого інформування громадськості із актуальних 
питань земельних відносин. Детально розповіла Оксана Куманська-Нор про 
укладання договорів оренди, суборенди земельних ділянок, алгоритм їх 
державної реєстрації та ін. 

Важлива увага зверталася заступником начальника ГТУЮ у Львівській 
області розгляду питань реєстрації сімейних фермерських господарств, 
особливості їх статуту, а також питанню реєстрації сімейного фермерського 
господарства у статусі фізичної особи-підприємця.  

Начальник відділу Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Микола Семочко у своєму виступі наголосив на основних 
програмах підтримки для малих агроформувань з метою сприяння в реалізації їх 
підприємницьких ініціатив на державному та обласному рівні.  

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 
Львівській області Руслан Кунчак представив інформацію про діяльність 
інституту омбудсмена і представив позитивні приклади при сприянні у захисті 
прав власності громадян.  

Учасники круглого столу обговорили також інші актуальні питання 
юридичних аспектів в сфері земельних відносин в Україні.  
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19 червня у Львові відбулося засідання Комісії Громадської ради з питань 
розвитку сільських територій і агропромислової політики.  

Відкрив засідання голова Комісії Григорій Седіло, який проінформував 
присутніх представників громадських організацій щодо основних пріоритетних 
питань діяльності комісії в 2019 році. Серед пріоритетів  передбачено розгляд 
питань розвитку галузей тваринництва, сприяння створенню сприятливого 
середовища для розвитку сімейних фермерських господарств, вирішення 
проблемних питань в сфері земельних відносин і посилення контролю за 
основними напрямами діяльності Головного управління Держпродспоживслужби 
у Львівській області.  Важливим напрямом діяльності є також створення 
передумов для розвитку бджільництва на регіональному рівні. 

Про основні тенденції розвитку аграрного сектору області членів комісії 
проінформувала т.в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко. За інформацією Людмили 
Гончаренко, незважаючи на непрості погодні умови, агровиробники завершили 
весняну посівну кампанію на Львівщині і загалом площа ріллі в області 
становить майже 790 тис.га. 

За підсумками перших п’яти місяців 2019 року агровиробникам області із 
бюджетів різних рівнів спрямовано майже 60 млн гривень. При цьому  на 
фінансову підтримку аграріїв Львівської області передбачено в обласному 
бюджеті 20,6 млн грн, що на 1,1 млн грн  більше порівняно із минулим роком на  
реалізацію нових напрямів підтримки – галузі бджільництво, рибництва та 
виробників органічної  продукції. 

З районних бюджетів на підтримку агровиробників передбачено в 2019 році 
5,8 млн грн, з яких профінансовано 1,9 млн грн. Найбільший фінансовий ресурс 
на підтримку агровиробництва виділено в Дрогобицькому, Жовківському, 
Пустомитівському та Яворівському районах. 

Відповідно до бюджетної програми «Надання кредитів фермерським 
господарствам» передбачено  надання кредитів в розмірі до 500 тис грн із 
забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до                        
п’яти років. На минулому тижні вже сформовано реєстр із 20 фермерських 
господарств, які претендують на одержання фінансової підтримки у 2019 році. 

Наприкінці  минулого  тижня на базі Львівського національного аграрного 
університету склали іспити майже 50 сільськогосподарських дорадників та 
експертів-дорадників області, що сприятиме подальшому підвищенню 
ефективності здійснення виробничої діяльності фермерами області.  

Представники громадськості 

визначили пріоритетні напрями  

діяльності комісії громадської ради 

при Львівській облдержадміністрації 
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На Стрийщині відбувся ярмарок  

« Стрий Органік Фест 2019» 

7-9 червня в м. Стрий відбувся традиційний XIІ Великий Карпатський 
ярмарок-фестиваль «Стрий Органік Фест, літо 2019».    

Із вітальним словом до учасників фестивалю звернувся громадський діяч 
Петро Маковський, керівники Кредитної спілки «Вигода», представники 
духовенства. 

В рамках фестивалю сімейні фермерські господарства та невеликі 
товаровиробники із різних областей  Західної України реалізували продукти 
харчування вітчизняного виробництва, зокрема крафтові сири, мед і продукти 
бджільництва, м’ясопродукти  та ін.  

Традиційно в рамках фестивалю при підтримці Кредитної спілки «Вигода» 
відбувалися тематичні майстер-класи, виступи творчих колективів та ін.  

Участь у заходах фестивалю прийняв президент Львівської Аграрної палати 
Павло Музика. 

Джерело: Львівська Аграрна палата  

Джерело: Львівська Аграрна палата  

Заступник голови Комісії Ігор Хміль проінформував присутніх щодо 
організаційних напрямів діяльності комісії і налагодженню ефективної моделі 
оперативного обміну інформацією відносно проблемних питань галузі.  

Участь у засіданні комісії прийняли представники Аграрних палат Павло 
Музика та Ігор Вуйцик. 

Наступне засідання комісії відбудеться у першій декаді вересня. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата  

У Львові відбувcя актуальний 

тренінг із питань використання 

геопросторових даних 

12-14 червня у Львові при підтримці Проекту Світового банку та ЄС 
«Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» для фахівців 
у сфері земельних відносин та представників об’єднаних територіальних громад 
області відбувався тренінг «ГІС-технології для аналітиків та органів місцевої і 
державної влади». Учасником навчального тренінгу є також голова управи 
Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик.  

Із вітальним словом до учасників тренінгу звернулася т.в.о. директора 
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Людмила Гончаренко та представник проекту. У виступах відзначалося, що 
Львівська область одна із трьох пілотних регіонів реалізації проекту, а 
напрацювання проекту підвищать ефективність землекористування і сприятимуть  
налагодженню системного контролю за дотриманням сівозмін. 

Учасники тренінгу протягом трьох днів розглядають питання дистанційного 
моніторингу землекористування, навчилися основним операціям із 
геопросторовими даними, опрацювали карт сівозмін, моніторингу стану посівів та 
ін.   
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Питання створення та діяльності 

фермерських господарств, 

податкові та реєстраційні аспекти 

розглянули під час робочої зустрічі 

11 червня у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській 
області за участі департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної 
державної адміністрації, представників Головного територіального управління 
юстиції у Львівській області,  Головного управління Державної фіскальної служби 
у Львівській області, органів місцевого самоврядування, фермерів та суб’єктів 
державної реєстрації відбулась робоча зустріч «Створення та діяльність 
фермерських господарств. Податкові та реєстраційні аспекти». 

В межах зустрічі порушили актуальні питання щодо діяльності фермерських 
господарств та сімейних фермерських господарств в частині користування та 
порядку оформлення прав на земельні ділянки, а також їх 
реєстрації.  Також,  присутніх ознайомили з інформацією щодо останніх змін 
земельного законодавства та чинного правового регулювання орендних відносин. 

З метою інформування сімейних фермерських господарств про чинні зміни 
до Податкового кодексу України за результатом зустрічі прийняли рішення 
спільного напрацювання розробки інформаційного матеріалу - дорожньої карти 
про зміни до Податкового кодексу України, що передбачають віднесення до 
платників єдиного податку 4 групи (сільгосптоваровиробників) фізосіб – 
підприємців, які організували сімейне фермерське господарство. 

Під час зустрічі начальник відділу розвитку аграрної інфраструктури, 
земельних відносин департаменту агропромислового розвитку Львівської 
ОДА  Тетяна Борушок також ознайомила присутніх з напрямами підтримки 
агропромислового комплексу за рахунок програм обласного та державного 
бюджетів, якими можуть скористатися фермери та агропідприємства. 

20 червня Аграрна палата організовує круглий стіл для власників 

земельних паїв Мостиського, Городоцького та Яворівського районів 

20  червня 2019 року Львівська Аграрна палата проводить тематичний 
круглий стіл, спрямований на підвищення обізнаності сільських територіальних 
громад Львівщини із земельною реформою у с. Дмитровичі  (Мостиський район) 
для агровиробників, власників земельних паїв та представників органів місцевого 
самоврядування Мостиського, Городоцького, Яворівського районів. 

Захід відбудеться в с. Дмитровичі (Мостиський район), Народний дім,              
вул.Колгоспна,1(актовий зал). Початок в 12.00 год. Для участі у круглому столі 
необхідна попередня реєстрація за телефоном: (032) 2948403,  0679746981 (Ігор 
Вуйцик), e-mail: lvivagri@gmail.com 

Джерело: Львівська Аграрна палата  
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Джерело: www.agravery.com 

«Львівська сироварня Джерсей» 

збільшить виробництво 

Аграріям Львівщини за 5 місяців 2019 року спрямували 59,7 млн грн 
бюджетних коштів.  

Зокрема, по програмі підтримки галузі тваринництва селянським 
господарствам області за утримання молодняка ВРХ нарахували дотації в сумі                      
24,1 млн грн та дотації для сільськогосподарських підприємств за утримання корів 
в сумі  5,4 млн грн. 

По програмі фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів надали 
право на фінансову підтримку 15-ти підприємствам на суму 3,1 млн грн.  

Загалом станом на 18 червня на розвиток аграрного сектору економіки 
Львівщини залучили з державного бюджету 33,3 млн грн, що в 4,3 рази більше в 
порівняні з аналогічним періодом 2018 року. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Аграріям Львівщини цьогоріч  спрямували 

майже 60 млн грн бюджетних коштів 

У «Львівській сироварні Джерсей» планують розширення, і вже зараз 
прораховується вартість ще однієї лінії для нового цеху. 

Про це розповіла керівник напрямку переробки молока «Львівська 
сироварня Джерсей» Вікторія Книш,  

Наявне обладнання буде інтегровано в нову лінію, і обсяги переробки 
молока виростуть до 5 т на добу. До трьох котлів додасться ще йогуртний котел і 
окремий котел для овечого молока. 

«Коли ми починали, то знань про правильне проектування сироварні не 
було, тому відразу не могли розрахувати, скільки потрібно місця, і будувалися 
поетапно», – розповідає Вікторія Книш. 

За її словами, у «Львівській сироварні Джерсей» в цьому році також 
продовжують облаштовувати підвали для дозрівання сирів. У минулому році в 
липні були задіяні дві камери з чотирьох, разом вони орієнтовно розраховані на 
утримання 15 тонн сиру. У кожній камері свій температурний режим і своя 
вологість. 

В цілому «Львівська сироварня Джерсей» виробляє близько 40 позицій 
молочної продукції – вершки, масло, йогурти, молоді та витримані сири.  

Вікторія Книш працює з усіма видами молока і в цьому році планує варити 
вже купажі, тобто сири на основі коров’ячого, козячого та овечого сиру. Вона 
зазначає, що в сироварінні немає рецептур, є тільки базові принципи, а сир 
вариться виключно «на руку», і тому справжні сировари, що виробляють 
крафтового сири, не використовують комп’ютеризовані системи рецептур. 
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Ефективна співпраця пасічників 

України та Польщі  

Джерело: Львівська Аграрна палата 

15-16 червня в Польщі в рамках договору про співпрацю між Товариством 
пасічників Люблінського воєводства (Польща) та Львівським Братством Пасічників 
«РІЙ» (Україна) відбулося навчання бджолярів, в якому прийняв участь голова 
Львівського Братства Микола Грибок. Проведення навчання є результатом 
домовленостей про участь лекторів України та Польщі у підвищенні знань та 
навиків бджолярів. 

15 червня поблизу міста Влодава із ініціативи голови Товариства пасічників 
Люблінського воєводства Збігнєва Янкевича тематичні навчання за участю понад 
100 бджолярів були присвячені продукуванню маток расових порід бджіл для 
власних потреб пасічників. Із польської сторони лектором був відомий матковод  
Славомир Тшишковський. 

Лектор від української сторони Микола Грибок розповів про традиції 
матководства в нашій державі, виведення маток для власних пасік, що пов’язані із 
проблемою роїння бджіл. Присвятив увагу Микола Грибок у виступі  питанню 
розширення пасік і створення відводів, а також виробництву маточного молочка.  
Звертав увагу український лектор і висвітленню досвіду вживання протиройових 
методів на пасіках. 

16 червня навчання відбувалися неподалік Любліна на пасіці Пйотра Пахоли. 
Проте зранку цього недільного дня відбулася Служба Божа в польському костелі, в 
якій приймали участь пасічники двох країн. 

В господарстві Пйотра Пахоли бджолярі вивчили досвід та найкращі практики 
організації виробництва на пасіці. Крім власне пасічництва Пйотр Пахола 
займається і виробництвом вуликів різних конструкцій.  

Пасічники двох держав відзначили важливість подальшого проведення 
спільних зустрічей-навчань та майстер-класів з технологій виведення маток.        

Вперше в Україні відбудеться  

GLOBALG.A.P. TУР-2019 

1-2 липня в Києві відбудеться конференція: «GLOBALG.A.P. – Додаючи 

вартості вашому агробізнесу із провідним світовим стандартом безпечності 

харчових продуктів і сталого розвитку». Конференція організованого компанією 

Syngenta в партнерстві з GLOBALG.A.P. та Проектом USAID “Агросільрозвиток”. 

Детальна інформація та реєстрацій учасників за посиланням: www.globalgap.org 

Джерело: www.globalgap.org 
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Джерело: www.galexpo.com.ua/agro 

Вже четвертий рік поспіль Львівщина прийматиме аграріїв з усіх регіонів 

України та з-за кордону в рамках IV Міжнародної агропромислової виставки 

EuroAGRO. Наш регіон обраний невипадково для проведення такої аграрної події, 

нам є що показати і є про що розповісти нашим гостям. До прикладу, на початок 

2019 року зафіксовано зростання виробництва сільськогосподарської продукції 

майже на 5%, відродження села є одним з пріоритетів, про який турбується і 

вболіває обласна влада, також ми нарощуємо потужності у ягідництві та сімейних 

молочних фермах, постійне введення в дію інвестиційних проектів. Саме тому 

Організатори виставки  ПрАТ «Гал-ЕКСПО» запрошують всіх аграріїв до співпраці 

та участі у Міжнародній агропромисловій виставці «EuroAGRO», що 

відбудеться 12-14 листопада у Львові, ВЦ «Південний-ЕКСПО»,                      

вул. Щирецька, 36. 

 EuroAGRO – це професійний майданчик, де вітчизняні виробники мають 

можливість продемонструвати свої досягнення у сфері сільського господарства та 

ознайомитися із новітніми технологіями та рішеннями європейського аграрного 

ринку, знайти партнерів для бізнесу та залучити інвестиції, взяти участь у 

дискусійних майданчиках та обговорити перспективи та можливі проблеми в 

українському сільському господарстві. 

Міжнародна агропромислова виставка відбувається за підтримки Львівської 

обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської області, Львівської Аграрної Палати, ТОВ «РСП «ШУВАР», 

профільних організацій та асоціацій, а також численних профільних ЗМІ. 

Запрошуємо всіх бажаючих до участі та співпраці! 

Контакти Організатора: (032) 297-06-28, 0673329252, e-mail: 

n.n.galexpo@gmail.com 

Більше новин на https://www.facebook.com/euagro/  

https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

5 червня Постановою Кабміну № 476  затверджено Порядок проведення 
інвентаризації земель. Документом установлюються вимоги до проведення 
інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її 
результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель. Це дозволить забезпечити наповнення Державного 
земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищити 
ефективність здійснення контролю за використанням та охороною земель. 

Постаново також визнано такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України. 

Рішення прийняте на виконання  Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні». 

Зокрема постановою передбачено: 
Забезпечення проведення державної інвентаризації земель Держгеокадастр 

або його територіальний орган шляхом прийняття наказу про проведення 
державної інвентаризації земель. 

Замовляти технічну документацію можуть органи державної влади, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 
землевласники і землекористувачі. 

Зведений інвентаризаційний план складається у разі, коли об’єктами 
інвентаризації є територія України, територія адміністративно-територіальних 
одиниць або їх частин, масив земель сільськогосподарського призначення. 

Зведений інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації 
окремої земельної ділянки. 

Окремо складаються переліки земельних ділянок: 
-наданих у власність (користування) з присвоєнням кадастрових номерів; 
-наданих у власність (користування) без присвоєння кадастрових номерів; 
-не наданих у власність та користування у розрізі угідь; 
-що використовуються без документів, які посвідчують речові права на них; 
-що використовуються не за цільовим призначенням; 
-нерозподілених, невитребуваних земельних часток (паїв); 
-відумерлої спадщини. 

Уряд затвердив Порядок 

проведення інвентаризації земель 
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Санітарно-гігієнічні вимоги до 

роботи у сільському господарстві 

Держпраці у Закарпатській області інформує, що роботи, які виконуються у 
сiльському господарствi, мають низку особливостей, якi суттєво вiдрiзняють їх вiд 
робiт у промисловому виробництвi та впливають на санiтарно-гiгiєнiчнi умови 
працi. 

1. Сезонність і конкретна терміновість робіт, що обумовлюють велику 
напругу у визначені періоди року, наприклад, посів зернових необхідно провести 
за 72 години, а їхнє збирання не більш ніж за 7-10 днів; 

2. Роботи проводяться на відкритому повітрі, при цьому на працюючих 
впливає мінливе сполучення метеорологічних факторів (спека, дощ, сніг), що 
залежать від кліматичної зони, часу року, погодних умов; 

3. Часта зміна робочих операцій, які виконує той же працівник, що не 
дозволяє обладнати тимчасові робочі місця відповідно до вимог; 

4. Розосереджене на великих територіях, у значному віддаленні від 
постійного місця проживання, медичних установ. Тому на період сезонних 
польових робіт необхідно організувати мережу польових станів; 

5. Характеризується хімізацією виробничих процесів, широким 
використанням пестицидів і мінеральних добрив, що шкідливо діють на 
працівників, забруднюють не тільки повітря робочої зони, а й біосферу; 

6. Використання нових технологічних процесів і машин, при цьому 
збільшується вплив шуму і вібрації на працівника, а також нервово-емоційна 
напруга. 

Кожна з галузей має також чимало специфічних шкідливих (вплив яких за 
певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) 
негативного впливу на здоров’я потомства) і небезпечних виробничих факторів 
(вплив яких на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого 
отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров’я або до смерті). 

Так, властивими для рослинництва є різноманітні роботи, пов’язані із 
застосуванням пестицидів і мінеральних добрив. Боротьба з бур’янами, 
шкідниками і хворобами рослин, приготування робочих розчинів, протруювання 
насіння, опилювання, обприскування, фумігація рослин, грунту і приміщень, 
підживлення рослин, внесення мінеральних добрив. Більшість пестицидів і 
мінеральних добрив є токсичними для людського організму. Потрапляючи в 
організм людини такі речовини можуть викликати порушення його нормальної 
життєдіяльності і виступати причиною гострих або хронічних інтоксикацій.  
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Джерело: www.agro-business.com.ua 

Високий рівень небезпеки мають і механізована робота в рослинництві, 
оскільки працівники піддаються тривалому впливу підвищеного рівня шуму, 
вібрації, підвищеної температури в кабіні тракторів і комбайнів, нервовим 
перенапруженням, що призводить до найвищого показника виробничого 
травматизму серед трактористів-машиністів сільськогосподарського 
виробництва. Завдяки дії різних факторів у сiльському господарствi й нині iснує 
потенцiйна небезпека виникнення низки професiйних захворювань під дією: 

-фiзичних факторiв – вiбрацiйна хвороба, професiйна приглухуватiсть, 
захворювання нервово-м’язової i кiсткової тканин; 

-виробничих аерозолiв – пиловi та алергiйнi бронхiти, бiсиноз; 
-пестицидiв i мінеральних добрив – гocтpi i хронiчнi професiйнi 

інтоксикації; 
-бiологiчних факторiв – iнфекцiйнi, паразитарнi, алергiйнi та iншi 

захворювания. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

З початку 2019 року OpenMarket (ДП «СЕТАМ») провів 1349 електронних 
торгів прав оренди на землю. Про це повідомляє прес-служба ДП «СЕТАМ». 

«Перевага електронних торгів полягає у їх високій конкурентності. Тож 
загальна сума продажу досягла 105 611 859 грн. Завдяки підвищенню ціни до 
місцевих бюджетів додатково надійшло майже 70 млн грн», – заявив Віктор 
Вишньов, генеральний директор ДП «СЕТАМ». 

За його словами, торги з продажу оренди землі відбуваються виключно з 
використанням сучасної технології Blockchain, яка унеможливлює будь-які 
маніпуляції та корупційні ризики. 

До продажу на майданчику land.setam.net.ua було запропоновано права 
оренди на ділянки в усіх областях України. 

Зазначається, що з початку проекту відбулося 1349 успішних аукціонів. При 
цьому, загальна стартова сума продажу становила 36 504 086 грн. 

OpenMarket продав права оренди 

землі на понад 105 млн грн 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Коли ФОП має подавати 

декларацію з плати за землю? 

ДФС у Київській області інформує, що нарахування фізичним особам сум 
податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної 
ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до                      
1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку. 

Згідно зі ст. 206 Земельного кодексу України (ЗКУ) використання землі в 
Україні є платним. 

Нормами Податкового кодексу України визначено, що  власники землі та 
землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або 
права користування земельною ділянкою, а підставою для нарахування земельного 
податку є дані Державного земельного кадастру. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір 
оренди такої земельної ділянки. 

Держпродспоживслужба оприлюднила проект закону України «Про захист 
рослин» для громадського обговорення. 

Законопроект розроблений спільно з Проектом Twinning «Наближення 
законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин та 
здоров’я рослин і посилення відповідних інспекційних та лабораторних служб» та 
визначає основи захисту і карантину рослин, обігу пестицидів, державного 
контролю в вищезазначених сферах та враховує основні вимоги регламентів та 
директив Євросоюзу в сферах захисту і карантину рослин. 

З метою отримання зворотного зв’язку та проведення ґрунтовного аналізу 
законопроекту Держпродспоживслужба закликає представників профільних 
аграрних асоціацій і зацікавлених осіб у сферах захисту та карантину рослин 
долучитися до обговорення законопроекту, напрацювання пропозицій та 
висловлення можливих зауважень для їх подальшого узагальнення та врахування. 
Відповідного листа на адреси провідних асоціацій було направлено за підписом 
Голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи. 

Пропозиції до законопроекту можна надіслати до 15 липня 2019 року на 
електронні адреси fyto@dpss.gov.ua або k.chekan@dpss.gov.ua. 

З проектом закону можна ознайомитися на вебсайті Держпродспоживслужби 
у рубриці “Обговорення проектів документів”. 

Громадське обговорення законопроекту 

про захист рослин триватиме  

до 15 липня 

mailto:fyto@dpss.gov.ua
mailto:fyto@dpss.gov.ua
mailto:fyto@dpss.gov.ua
mailto:fyto@dpss.gov.ua
mailto:fyto@dpss.gov.ua
mailto:k.chekan@dpss.gov.ua
mailto:k.chekan@dpss.gov.ua
mailto:k.chekan@dpss.gov.ua
mailto:k.chekan@dpss.gov.ua
mailto:k.chekan@dpss.gov.ua
mailto:k.chekan@dpss.gov.ua
mailto:k.chekan@dpss.gov.ua
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Українські аграрії видали перші 

міжнародні аграрні розписки 

Те, що ще вчора здавалося неможливим, сьогодні стає доступним – завдяки 
аграрним розпискам українські фермери отримали доступ до кредитних ресурсів 
з-за кордону. Відповідну бізнес-модель розробили у Проекті IFC «Аграрні 
розписки в Україні», а з новим валютним законодавством, прийнятим НБУ в 
лютому 2019 року, такий формат співпраці став можливим на практиці. 
Наступний хід був за фермерами, і довго чекати не довелося: перші міжнародні 
розписки були видані на Чернігівщині та на Львівщині вже цього сезону. 

Сільськогосподарське підприємство «Салікс» обробляє близько 300 га на 
Львівщині, вирощує традиційні зернові та олійні культури. Минулого року 
вперше скористалося аграрною розпискою, а вже цього сезону за допомогою 
інструменту вдалося залучити фінансування у розмірі 1,2 млн грн від кредитора-
нерезидента, компанії «Евервелле». Так на початку червня з’явилася перша 
міжнародна фінансова аграрна розписка. 

Віталій Нестерук, представник «Евервелле» в Україні, зазначив, що це 
естонська компанія, яка працює в Україні у сфері зернового трейдингу вже 
більше 10 років. «Евервелле» співпрацює з міжнародними зернотрейдерами та 
великими виробниками переважно в західних та північних регіонах України.  

«Цього року вперше спробували попрацювати напряму з виробником за 
експортним контрактом із залученням такого інструменту, як міжнародна 
фінансова розписка, – зазначив Віталій. – Зміни до законодавства, які були 
зроблені в 2019 році, значно послабили валютний контроль. Це йде на користь як 
нерезидентам, так і резидентам. Таким чином плануємо й далі працювати з 
іншими клієнтами». 

На думку Віталія, для «Евервелле» як зернотрейдера аграрна розписка є 
зручним інструментом, оскільки в забезпеченні виконання зобов’язань 
використовується застава майбутнього врожаю – і це цікавіше для трейдера, ніж 
нерухомість чи техніка. Також Віталій звернув увагу на можливість моніторингу 
врожаю, що дозволяє кредиторам бути більш впевненими в належній якості 
продукції, що поставлятиметься. «І ще підкуповує простота використання 
аграрної розписки. Тобто, це достатньо зручний, гнучкий і зрозумілий для нас 
інструмент», - додав Віталій Нестерук . 

За словами Богдана Цапа, заступника директора СП «Салікс», з «Евервелле» 
вони успішно співпрацюють вже більше трьох років, пройшли і форс-мажори, і 
неврожайні роки, але завжди знаходили спільні рішення.  
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Джерело: Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» 

Міжнародну розписку видали як супровід до форвардного контракту та 
додаткове забезпечення на суму отриманої передоплати: за форвардом до кінця 
серпня «Салікс» зобов’язаний поставити 240 тонн ріпаку, в заставу за розпискою 
передали 100 тонн і її дія завершується наступного року. Богдан Цап зазначив, що 
від кредитора вони отримали фінансування за ставкою 12% річних з розрахунком 
у валюті. І додав, що це одна з переваг міжнародних розписок: «По-перше, я маю 
прямий контроль із-за кордону. У мене ціна на сільгосппродукцію, звичайно, 
вища, ніж тут на ринку. А, по-друге, до нас заходить валюта». 

На запитання, чи порекомендував би він міжнародні аграрні розписки іншим 
фермерам після досвіду «Салікс», Богдан відповів: «Я вже рекомендував, але не в 
усіх є можливість дотримати вимог, які висувають аграрні розписки, через те, що 
не всі працюють прозоро».  

 

Обов’язковий продаж валютних 

надходжень бізнесом скасовано 

З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний 
банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень. 

 Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на 
міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. 
Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, 
вже не підлягатимуть обов’язковому продажу.  

У такий спосіб Національний банк продовжує валютну лібералізацію 
відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних 
обмежень у відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні. 

У цьому році Національний банк скасував або пом’якшив понад                      
30 валютних обмежень.   

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку        
№ 78 від 18 червня 2019 р.  

Джерело: www.bank.gov.ua 

Джерело: www.gardenday.com.ua 
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

35153 4622489000:03:000:0083 7.5944 Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.07.2019 

 09:00 

35150 4622489000:03:000:0086 6.5930 Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.07.2019 

 09:00 

35148  4622489000:03:000:0082 14.1324 Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.07.2019 

 09:00 

35142 4622489000:03:000:0084 3.2867 Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

02.07.2019 

 09:00 

 

 35317

  

 

4625583900:09:000:0071 

  

 

14.0574 

  

 

 Львівська область, Турківський район, 

          Комарницька сільська рада   

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

04.07.2019 

 09:00 

35254 

  

 

4623980600:06:000:0945 

  

 

5.2232 

  

 

 Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

04.07.2019 

 09:00 

35411 4622786400:21:000:0062 4.5000   Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2019 

 09:00 

35413 4622785200:13:000:0052 6.0000  Львівська область, Жовківський 

район, Липницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2019 

 09:00 

35414 

  

 

4622710200:07:000:0086 
20.5000  Львівська область, Жовківський 

район, Дублянська міська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2019 

 09:00 

35388 

  

 

4622784700:09:000:0189 

  

 

7.6200  Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 

35315 4625581300:03:000:0001 9.9546  Львівська область, Турківський 

район, Верхньовисоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

04.07.2019 

 09:00 

35316 

  

 

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

район, Мохнатська сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

04.07.2019 

 09:00 

35400 

  

 

4622786400:21:000:0064 

  

 

11.0000 

  

 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2019 

 09:00 

35410 

  

 

4622786400:21:000:0063 

  

 

6.0000 

  

 

 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

09.07.2019 

 09:00 

35389 4622784700:09:000:0186 

  

 

1.6330 Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

35390 

  

 

4622784700:09:000:0188 

  

 

0.7110 

  

Львівська область, Жовківський 

район, Купичвільська сільська рада 

  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 

35391 4622184600:06:000:0345 10.0840 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Незнанівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 

35393 

  

4622184800:04:000:0507 

  

 

30.9580 

  

 

Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 

35394 

  

 

4622184800:06:000:0491 

  

 

16.4200 

  

 

Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 

35396 4624286600:14:000:0109 5.0000  Львівська область, Самбірський 

район, Погірцівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 

35397 4624286600:14:000:0108 

  

 

4.0000 Львівська область, Самбірський 

район, Погірцівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

08.07.2019 

 09:00 

35492 

  

 

4624582700:02:000:0058 

  

 

3.9289 Львівська область, Сколівський район,  

Климецька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

11.07.2019 

 09:00 

35498 

  

 

4625885700:02:000:0190 

  

 

6.5290 

  

 

Львівська область, Яворівський район, 

Мужиловицька сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

11.07.2019 

 09:00 

35651 4620986200:20:000:0003 
14.0000 

  

 

Львівська область, Городоцький 

район, Повітненська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

15.07.2019 

 09:00 

35652 4620987800:11:000:0025 12.1110 Львівська область, Городоцький 

район, Татаринівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

15.07.2019 

 09:00 

35484  4624886800:01:000:0554 11.6680 Львівська область, Сокальський 

район, Скоморохівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

11.07.2019  

09:00  

35486 

  

 

4624883900:15:000:0653 

  

 

11.4180 Львівська область, Сокальський 

район, Варязька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

11.07.2019 

 09:00 

35489 4624888200:18:000:0605 
21.8285  Львівська область, Сокальський 

район, Хлівчанська сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

11.07.2019  

09:00 

35495 

  

 

4624582700:02:000:0057 

  

 

5.8171 

  

 

Львівська область, Сколівський район,  

Климецька сільська рада   

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

11.07.2019 

 09:00 
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  
Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

35658 

  

 

4622482000:19:000:0142 

  

 

5.5000 

  

 

Львівська область, Мостиський район, 

Дидятицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

15.07.2019 

 09:00 

35659 

  

 

4623384900:11:000:0040 

  

 

12.6000 

  

 

Львівська область, Перемишлянський 

район, Липовецька сільська рада   

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

15.07.2019 

 09:00 

35662 

  

 

4623381800:04:000:0191 

  

 

9.7768 

  

 

Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

15.07.2019  

09:00 

35673 

  

 

4623381800:04:000:0210 

  

 

1.6178 

  

 

Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

15.07.2019  

09:00 

35868 4620388800:02:001:0082 

  

 

27.2950 

  

 

 Львівська область, Бродівський 

район, за межами населених пунктів 

Ясенівської сільської ради  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.07.2019 

 09:00 

35888 

  

 

4621888000:05:000:0268 

  

 

13.4958 

  

 

 Львівська область, Золочівський 

район, Червоненська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.07.2019 

 09:00 

36022 

  

 

4621585600:03:000:0345 

  

 

10.5621  Львівська область, Жидачівський 

район, Облазницька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

22.07.2019  

09:00 

36144 

  

 

4624887200:01:000:0378 

  

 

51.0102   Львівська область, Сокальський 

район, Стенятинська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

23.07.2019 

 09:00 

36135 

  

 

4623980900:05:000:0432 

  

 

5.5341 

  

 

 Львівська область, Радехівський 

район, Бишівська сільська рада   

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

23.07.2019 

 09:00 

36132 

  

 

4621585900:03:000:0040 

  

 

18.3688  Львівська область, Жидачівський 

район, Вільховецька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

23.07.2019  

09:00 

35894 

  

 

4621888000:05:000:0272 

  

 

16.7236 

  

 

 Львівська область, Золочівський 

район, Червоненська сільська рада 

  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.07.2019 

 09:00 

35907 

  

 

4622183500:08:000:0237 

  
9.3095   Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Зубівмостівська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.07.2019 

 09:00 

36026 

  

 

4623983800:08:000:1279 

  

 

47.0651 

  

 

 Львівська область, Радехівський 

район, Оглядівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

22.07.2019 

 09:00 

36025 4621585600:03:000:0352 10.0937  Львівська область, Жидачівський 

район, Облазницька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

22.07.2019  

09:00 
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Молочна продуктивність корів симентальської комбінованої 

 (молочно-м’ясної) породи в умовах Карпатського регіону 
  

Вікторія Даньків, старший науковий співробітник лабораторії селекції, 

розведення та відтворення ВРХ, кандидат сільськогосподарських наук 

Олександр Дяченко, завідувач лабораторії селекції, розведення та 

відтворення ВРХ, кандидат сільськогосподарських наук 

Василь Братюк, провідний науковий співробітник лабораторії селекції, 

розведення та відтворення ВРХ, кандидат сільськогосподарських наук 

Марія Когут, старший науковий співробітник лабораторії селекції, 

розведення та відтворення ВРХ, кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Розв’язання проблем збільшення виробництва молока в Україні значною 
мірою залежить від подальшого удосконалення племінних ресурсів існуючих 
планових і новостворених порід і типів великої рогатої худоби.  

 Зона західного регіону України досить особлива за господарсько-
економічними та природно-екологічними характеристиками.  

У гірських та передгірських районах Карпат здавна розводили симентальську 
худобу, яку створювали шляхом довготривалого, починаючи з першої половини 
ХІХ століття, поглинального схрещування місцевої худоби з бугаями – 
плідниками симентальської породи, завезеними в основному з Австрії і 
Швейцарії, і вже на початку ХХ століття було створено масиви племінних тварин 
у центральній, східній і західній зонах. 

На основі результатів попередніх досліджень ряду вітчизняних та зарубіжних 
авторів встановлено, що симентальська порода має високі потенційні можливості 
для підвищення молочної продуктивності, зокрема за кількістю корів-рекордисток 
вона займає одне з перших місць серед інших порід. 

За даними професорів А. Б. Ружевського, Ю. Д. Рубана (1980)  симентальська 
худоба добре поєднує в собі молочну та м’ясну продуктивність і за поширенням в 
країнах світу займає одне з провідних місць. Тільки в європейських країнах її 
нараховувалось біля 36 млн. голів, або 22 % від загальної чисельності в світі. 

Кількість поголів'я симентальської породи в Карпатському регіоні незначна. 
Однак, тварини вказаної породи характеризуються високою резистентністю до 
захворювань, пристосованістю до екстремальних умов клімату, утримання та 
годівлі. Корови симентальської породи характеризуються не лише спадково 
обумовленими високими надоями молока, але й високою його якістю. Молоко 
сименталів відповідає всім вимогам для виробництва твердих сирів.   
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ТзОВ «Літинське» Дрогобицького району Львівської області займається 
молочним скотарством і має статус племінного репродуктора із розведення 
великої рогатої худоби симентальської породи. Керівником господарства 
являється депутат районної ради, господарник та меценат Станіслав Карпенко.  

Станом на 1 січня 2019 року у ТзОВ «Літинське»  поголів’я великої рогатої 
худоби симентальської породи становить 417 голів, в тому числі 141 корова. 
Середньорічний надій на одну корову складав 5 320 кг молока, 4,2 % жиру, 3,4% 
білку, така висока продуктивність корів досягнута завдяки цілеспрямованій 
селекції, а також повноцінній годівлі тварин. У стаді налічується 76 (54%) корів-
рекордисток з продуктивністю більше 5000 кг молока.   

У вказаному господарстві ефективно поєднують досягнення сучасної науки 
і практики. Зокрема на даний час триває реконструкція тваринницьких 
приміщень за найновішими технологіями, де передбачені умови утримання 
відповідно до європейських стандартів. З метою поліпшення генеалогічної 
структури стада відібраних корів та телиць парувального віку осіменяють 
чистопородними елітними бугаями   німецької та австрійської селекції.  

Наведені дані свідчать, що симентальська комбінована (молочно-м’ясна) 
порода в умовах Карпатського регіону має значний потенціал для її 
використання, а отже є хороша перспектива для її подальшого розвитку та 
розповсюдження. 
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Зони, місця виробництва або виробничі ділянки вільні  

від  регульованих шкідливих  організмів  -  

вимога зовнішнього ринку  

Богдан Строгуш, заступник начальника управління,  

начальних відділу карантину рослин  

Головного управління Держпродспоживслужби  

у Львівській області  

З метою  виконання фітосанітарних заходів країн-партнерів України у 
міжнародній торгівлі, у тому числі й міжнародних договорів України у сфері 
карантину та захисту рослин (зокрема,  країн  ЄАЕС,  ЄС, КНР, Республіки 
Туреччина), зменшення кількості надходження нотифікаційних повідомлень про 
невідповідність фітосанітарним заходам українських об’єктів регулювання, 
уникнення ризиків запровадження іноземними країнами тимчасових заборон 
щодо імпорту вітчизняної продукції, а також покращення фітосанітарного стану 
місць вирощування сільськогосподарської продукції  Головне Управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області повідомляє наступне: 

З 01.07.2017 року  набрали чинності Рішення Ради Євразійської 
економічної  комісії від 30.11.2016 року №157 “Про затвердження Єдиних 
карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної 
продукції та підкарантинним об’єктам  на митному кордоні та на митній 
території Євразійського економічного союзу”, № 158 “Про затвердження 
єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу”,                    
№ 159 “Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину 
рослин на митній території Євразійського економічного союзу”, які   розміщено 
на офіційному сайті Держпродспоживслуби у розділі: міжнародне 
співробітництво-фітосанітарія-фітосанітарні вимоги країн. 

Однією з вимог ЄАЕС, яка ускладнює експорт з України певних рослин та 
продуктів рослинного походження, є вимога щодо наявності вільних зон від 
конкретних організмів для певного об’єкта регулювання. Так, зокрема згідно з 
рішенням № 157 імпорт картоплі до країн ЄАЕС повинен здійснюватись 
відповідно до пунктів 22-24 розділу ІІІ та пункту 1 таблиці 2 Єдиних 
карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної 
продукції та підкарантинних об’єктів на митному кордоні та на митній території 
Євразійського економічного союзу, а насіннєвої картоплі – відповідно до пунктів 
18,19 та пунктів 13,14  таблиці 1 вказаних Єдиних карантинних фітосанітарних 
вимог. З огляду на вищезазначене, експорт картоплі до Республіки Білорусь 
повинен здійснюватись виключно із місць виробництва або виробничих ділянок, 
визначених відповідно до ст.31 Закону України “Про карантин рослин” та 
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“Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця 
виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 
організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови 
офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки” 
затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 07.08.2012 p.№ 487. 

Експорт деревини до Туреччини необхідно здійснювати у відповідності до 
спеціальних вимог для імпорту рослин та рослинної продукції Положення Про 
карантин рослин Турецької Республіки, зокрема з виробничих ділянок вільних 
від вусачів (Monochamus spp.), смолівок (Pissodes nemorensis, P. strobi,                      
P. terminalis, P. Castaneus), заболонників (Scolytus morawitzi), та фітофторозів      
( Phytophthora ramorum). 

При намірі експортувати до Китаю зерно ячменю, сої, чи кукурудзи 
необхідно забезпечити виконання ряду фітосанітарних вимог зазначених в 
Протоколах фітосанітарних та інспекційних вимог, які були підписані між 
Генеральною адміністрацією  нагляду  за якістю, інспекції та карантину 
Китайської Народної Республіки та Міністерством аграрної політики та  
продовольства України, які розміщено на офіційному сайті 
Держпродспоживслуби у розділі: міжнародне співробітництво-фітосанітарія-
фітосанітарні вимоги країн. 

З  метою реалізації  вимог країни-імпорту щодо експорту об’єктів 
регулювання із зон, місць, і (або) ділянок виробництва, вільних від певного 
карантинного організму пропонуємо суб’єктам господарювання  здійснити 
процедуру  офіційного встановлення місця виробництва або виробничої 
ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів відповідно до  
“Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця 
виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 
організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови 
офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки” 
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 07.08.2012  p.№ 487.  

Для офіційного встановлення статусу місця виробництва  або виробничої 
ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, суб’єкт 
господарювання  подає Управлінню фітосанітарної безпеки Головного 
управління Держпродспоживслужби  у Львівській області:  

1) заяву про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця 
виробництва, виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 
організмів;   

2) копію плану земельної ділянки, на якій планується офіційне 
встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 
регульованих шкідливих організмів;  
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   3) копію документа, який засвідчує право власності або користування                                

(в т. ч. оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення 

місця виробництва або виробничої ділянки; 

   4) документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів с/г 

культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних 

ділянок та лісосмуг відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів  України  від 

28.12.2011 року № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з 

питань безпечності  харчових продуктів та захисту споживачів, органами та 

установами,   що належать до сфери її управління”.  Розмір плати  становить 

79,15 грн/га. 

За результатами розгляду заяви та на підставі процедур перевірок, що 

здійснюються протягом 10 робочих днів у вегетаційний сезон відповідним  

наказом присвоюється або поновлюється офіційний статус місця виробництва 

або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.   У 

наказі про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва 

або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, з 

переліком заходів, що підлягають обов’язковому виконанню для підтримання 

статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих 

шкідливих організмів, зазначаються: 

1) реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, 

вільних від регульованих шкідливих організмів, які присвоєні відповідно до 

алгоритму присвоєння реєстраційного номера місцю виробництва або 

виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів; 

2) найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце 

проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника 

(користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки; 

3)  місцезнаходження та площа місця виробництва та/або виробничої 

ділянки; 

4) підстави щодо встановлення фітосанітарного стану місця виробництва 

або виробничої ділянки; 

5) результати фітосанітарної експертизи; 

6) перелік заходів, що підлягають обов’язковому виконанню особою для 

підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів. 
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Технологія підживлення 

органічних овочів 

Під час органічного виробництва овочів органічні добрива вносять 
насамперед за вирощування капусти й огірків. Для них використовують 
напівперепрілий гній та компости. 

Для капусти кольорової, цибулі, томатів, перцю солодкого, баклажанів, 
кабачків, патисонів, зелених овочів – перегній, вермікомпост додають у дозах 10-
20 тонн/га, пташиний послід – 1-2 тонн/га. 

Для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу під овочеві рослини 
вносять напівперепрілий гній у дозах від 15 до 25 тонн/га сівозмінної площі. 

Протягом сезону овочі підживлюють розчином вермікомпосту (200-300 г на 
10 л води, по 2-4 л розчину на 1 кв. м). 

Досить ефективно обприскувати рослини розчином вермікомпосту для 
позакореневого підживлення (20-30 г на 10 літрів води). При цьому виявляються 
його антисептичні властивості: зменшується ступінь ураження рослин вірусними 
і грибними хворобами. 

Джерело: www.agroday.com.ua 

Українським підприємцям стала доступна нова програма підтримки  -  
фінансування малих та середніх підприємств України в рамках програми 
Німецько-Українського Фонду. 

Мета діяльності Німецько-Українського Фонду є підтримка фінансування 
мікро, малих та середніх підприємств України шляхом надання їм через банки 
партнери кредитів для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал. 

Підприємці мають можливість скористатись такими програмами:  
- програма на підтримку МСП, а також ФОП; 
- програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування                 
у сільській місцевості; 
- програма пільгових умов кредитування підприємств, які працюють               
в сільській місцевості; 
- програма з підтримки фінансування інвестиційних проектів МСП з 
пріоритетними напрямками (сільське господарство, торгівля, сфера послуг та 
ін). 

Детальна інформація для ознайомлення з програмою: www.guf.gov.ua 

Фінансування малих та середніх 

підприємств України в рамках програми 

Німецько-Українського Фонду 

Джерело: www.guf.gov.ua 
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Долаємо тепловий стрес культур  

і зберігаємо врожайність 

Україні прогнозують спекотне літо. А це означає, що посівам 
сільськогосподарських культур загрожує дефіцит вологи і значний тепловий стрес. 

Як відзначає керівник напрямку продуктів і сервісів мікродобрив компанії 
«UKRAVIT» Сергій Адаменко, будь-який стрес може спричинити суттєвий 
недобір врожаю. Адже через аномальні умови культури слабко розвиваються, 
частіше, ніж здорові рослини, уражуються шкідниками і хворобами, гірше 
плодоносять. У комплексі це позначається не лише на кількісних, а й на якісних 
показниках вирощеної продукції. 

«Аналізуючи світовий досвід, ми бачимо ефективні приклади подолання 
теплового стресу культур за допомогою підживлення легкодоступним кремнієм. 
Адже обробка цим елементом формує на рослинах захисний біокремнієвий екран, 
який зменшує їх температуру на 4-5°С і знижує транспірацію на 20-30%. Крім 
того, кремній має властивість накопичувати і зберігати воду в організмі культур. А 
зважаючи на його стимулюючий вплив на розвиток кореневої системи культур, він 
поліпшує поглинання нею води. Також важливим фактором у збереженні 
врожайності є здатність цього елемента забезпечувати фертильність пилку в 
умовах високих температур повітря», – розповідає Сергій Адаменко. 

Для підвищення стійкості культурних рослин до високих температур та інших 
стресів експерт рекомендує своєчасно підживлювати їх концентрованими 
легкозасвоюваними добривами Авангард Кремній Біо марок А та В. Спочатку, 
коли рослини потребують більше кремнію, варто застосовувати добриво Авангард 
Кремній Біо марки В, в якому він превалює. А от для пізніших фенофаз підійде 
добриво марки А – за рахунок високого вмісту калію у доступній культурам 
карбонатній формі воно позитивно впливає на показники якості і товарності 
врожаю. 

Щоб скоректувати жорсткість і рН води робочого розчину, Сергій Адаменко 
радить додавати до нього підкислювач Айворі або підкислювач-
кондиціонер Айворі Плюс у нормі 150 – 420 мл на 100 л води, залежно від 
показників якості вашої води. 

Джерело: www.agro-business.com.ua 
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Джерело: Полтавська державна аграрна академія 

Брак елементів живлення можна 

визначити за зовнішнім виглядом томатів 

Томати сигналізують своїм зовнішнім виглядом про те, яких саме елементів 
їм не вистачає. 

У разі недостатнього надходження будь-якого мікроелемента ріст рослини 
відхиляється від норми або припиняється зовсім, а подальший розвиток, 
особливо метаболічні цикли, порушується. 

За нестачі міді кінчики молодих листків томатів біліють, їхні краї стають 
жовтувато-сірими. Рослини втрачають тургор і в’януть. Пагони стають тонкими, 
листки дрібніють, набувають синьо-зеленого кольору, квітки стають 
недорозвиненими і обсипаються до утворення зав’язі. Мідне голодування 
посилюється в спекотну погоду. 

Дефіцит цинку проявляється бронзовим відтінком листків із подальшим 
хлорозом. Молоді листки дрібнішають, покриваються жовтими цятками і 
набувають злегка вертикального положення. 

Краї листків можуть закручуватися догори. Плями з’являються також на 
черешках листків і на стеблах. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Порядок польового інспектування картоплі 

Інспектування насіннєвих посівів картоплі проводиться відповідно до 
Інструкції з інспектування сортових посівів картоплі, затвердженої секцією 
землеробства та механізації науково-технічної ради Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 23 січня 2015 р. (протокол №1) та Відділення 
рослинництва Національної академії аграрних наук України від 23 січня 2015 р. 
(протокол №3). 

Для інспектування посівів суб’єктом господарювання подаються наступні 
документи: 

1) план-схема розміщення насінницьких посівів; 
2) ліцензійні договори про використання сорту з описом сорту; 
3) сертифікат на насіннєву картоплю, виданий на попереднє покоління під час 

послідовного розмноження; 
4) атестат, свідоцтво на закуплену насіннєву картоплю. 
Суб’єкт господарювання укладає з органом сертифікації договір про надання 

послуг з проведення інспектування, надає план полів із указаним місцем 
розташування насінницького посіву, опис, як знайти поле, що підлягає 
інспектуванню. 

 Інспектування насінницьких посівів проводять інспектори органу сертифікації. 
За необхідності інспектор залучає до роботи оригінатора сорту, спеціалістів 

науково-дослідних установ, представника замовника. 
Інспектування посівів здійснюється у період цвітіння картоплі. 
З цією метою до початку інспектування, але не пізніше, ніж за два тижні до неї, 

інспектори проводять підготовчу роботу, а саме: 
-  оглядають усі площі насінницьких посівів, що підлягають інспектуванню, та 

перевіряють документацію, котра характеризує категорію висадженої насіннєвої 
картоплі (атестат на партію вихідної, до базової та базової, або свідоцтво на партію 
сертифікованої насіннєвої картоплі за умови її завезення; акт інспектування посівів, 
якщо для садіння використано насіннєву картоплю власного врожаю, сертифікат на 
насіннєву картоплю); 

- знайомляться з актом закладання насінницьких посівів (ділянок), актами 
прочищення насінницьких посівів картоплі; 

-  організовують додаткове прочищення насінницьких посівів, якщо воно було 
проведене неякісно. Прочищення проводиться, якщо видаленню підлягає не більше 
20% рослин. Якщо прочищення є недоцільним, а сорт цінний, тоді інспектор 
організовує покущово-масовий відбір (виділення та відмічення найздоровіших 
кущів і раннє збирання) основного сорту; 
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Джерело:www.consumer.gov.ua 

- встановлюють, які агротехнічні заходи проведено господарством на 
насінницьких посівах картоплі (строки садіння, способи підготовки насіннєвого 
матеріалу, строки і види обробітку ґрунту та посівів, норми і види добрив та 
пестицидів тощо); 

-  на основі перевірки сортових документів і польового огляду реєструють 
сортові посіви картоплі. 

Насінницькі посіви після проведення прочищення відносно сортової чистоти та 
наявності в посівах рослин, уражених хворобами, повинні відповідати вимогам, 
Інструкції з інспектування сортових посівів картоплі. 

У випадках виявлення порушень нормативних вимог при вирощуванні насіння 
посіви вибраковуються. При цьому оформляється акт вибракування у двох 
примірниках. 

У випадках виявлення порушень нормативних вимог при вирощуванні насіння 
посіви вибраковуються. При цьому оформляється акт вибракування у двох 
примірниках. 

Прочищення насінницьких посівів проводять 2–3 за вегетаційний період і після 
кожного складають акт. Під час прочищення видаляють хворі і пригнічені рослини, 
а також домішки інших сортів. 

Перше прочищення проводять, коли рослини досягнуть висоти 15–20 см. У цей 
час найкраще проявляються ознаки таких вірусних хвороб, як зморшкувата та 
смугаста мозаїка, скручування листя. Перше прочищення дає змогу звільнити 
посіви від хвороб рослин ще до настання льоту попелиць, які є найактивнішими 
переносниками вірусних хвороб. 

Друге прочищення проводять на початку цвітіння сорту. У цей період чітко 
виділяються за сортовими ознаками домішки інших сортів, а також хворі рослини, 
ознаки захворювання на яких при першому прочищенні не проявилися. 

Третє прочищення проводять переважно у господарствах з вирощування еліти, 
а за необхідності в інших випадках до початку відмирання картоплиння. Особливо 
старанно видаляють кущі з ознаками в’янення, що свідчить про ураженість рослин 
кільцевою гниллю. 

Насінницькі посіви картоплі всіх категорій розмноження за наявності 
карантинних об’єктів на полі згідно з переліком, затвердженим вибраковуються. 

Кожне прочищення проводять у стислі строки за 3–4 дні, що значно підвищує її 
ефективність. Уражені кущі викопують з обов’язковим вилученням бульб. 
Картоплиння разом з маточними бульбами вивозять з поля і знищують. 
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Джерело: ТОВ “Тетра Агро” 

Композиційні комплексні добрива українського 

виробництва від ТОВ «Тетра-Агро» 

Вітчизняна фірма «Тетра-Агро» пропонує композиційні комплексні добрива 
власного виробництва - Нітроамофоска-М з мікроелиментами (NPK 9:18:22  +S, 
Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, B). Добриво ідеально підходить для кислих грунтів 
завдяки  рН 8,8. 

Оптимальний набір макро- та мікроелементів забезбечують найширший 
спектр їх застосування та потребу рослин на весь вегетаційний період.  

Добрива фірми «Тетра-Агро» відповідають вимогам державних стандартів, 
які регламентують певні види сировини для їх виробництва, якість та склад 
продуктів. Внесені в реєстр пестицидів та агрохімікатів дозволених до 
використання в Україні. 

Агрономічна ефективність доведена схвальними відгуками споживачів та 
чисельними працями науковців. 

З історії підприємства:  ТзОВ «Тетра-Агро» зареєстроване 15.09.2005 року. 
Реєстраційний номер у ЄДР № 1 419 102 0000 000322 

Розташування виробництва: 80100, Львівська область, м. Червоноград,                    
вул. Львівська, 71. 

Проект виробництва розроблений ВАТ «ГІРХІМПРОМ», затверджений 
31.07.2009 року. 

Виробництво здане в експлуатацію 26.07.2011р. (Декларація про готовність 
№ЛВ14211021058 від 26.07.2011 року). 

Проектна потужність виробництва – 2500 тон щомісячно. 
Свідоцтво про державну реєстрацію продукту виробництва: 
Перша реєстрація 27.09.2010 року, р. № 4689 
Друга реєстрація 06.02.2017 року, р. № 10200  
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ПРОДУКТ мінімальна середня Максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова рання 6.00 6,20 6,50 

Картопля рання  12,00 14,50 17,00 

Капуста цвітна 18,00 19,00 20,00 

Капуста броколі 30,00 30,00 30,00 

Картопля рання 12,00 16,00 0,00 

Морква рання 17,00 17,50 18,00 

Буряк столовий ранній 7,00 7,50 8,00 

Квасоля  спаржева 
стручкова 

60,00 60,00 60,00 

Салат 40,00 45,00 50,00 

Цибуля зелена  80,00 90,00 100,00 

Кабачок 8,00 8,50 9,00 

Огірок тепличний 10,00 10,00 10,00 

Цибуля ріпчаста рання 10,00 10,50 11,00 

Рукола 80,00 80,00 80,00 

Щавель 30,00 40,00 50,00 

Гриб печериця 23,00 31,50 40,00 

Помідор  салатний рожевий 30,00 32,00 34,00 

Рукола 80,00 80,00 80,00 

Часник  30,00 40,00 50,00 

Малина садова (червона) 100,00 100,00 100,00 

Суниця садова (полуниця) 18,00 22,00 26,00 

Яблуко Айдаред 6,00 8.00 10,00 

Цукор 13,00 14,00 15,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яловича печінка 60,00 62,50 65,00 

Білий амур  жив. 90,00 104,50 119,00 

Сом  жив. 135,00 135,00 135,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 19.06.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 19.06.2019 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 

Гірчиця 12250  549 

Горох 6425 6200 5500 205 

Гречка 7000 

Жито 2 клас 155 

Жито 4 клас 5000 160 150 

Коріандр 12000 

крупа гречана 7000 

Кукурудза 5100 4418  4042 169 158 152 

Льон 11300 11000 

мука 1 сорт 150 

Нут 9100 9000 

Овес 5400 6700 

Олія кукурудзяна 700 

Олія соняшникова 20500 690 700 

Просо 12000 11000 530 

Пшениця 2 клас 5525 4936 5300 176 186 

Пшениця 3 клас 5465 4852 5700 173 175 

Пшениця 4 клас 5013 4226 

Пшениця 5 клас 174 

Пшениця 6 клас 5283 5000 164 

Ріпак 1 кл до 35 мкм 

без ГМО 
12250 11804 401 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
11900 11704 386 

Ріпак з ГМО 11200 

Соняшник 10900 10080 10650 

Сорго біле 4200 

Соя 9900 9067 9020 9000 325 350 

Соя без ГМО 8956 9300 454 

Чечевиця 8100 

Шрот соняшниковий 5600 205 

Ячмінь 4943 4422 6000 155 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Науково-практична 

конференція 

«Актуальні питання 

реєстрації пестицидів i 

агрохімікатів в Україні» 

21 червня 2019 p. 

м. Львів, 

Grand Hotel Lviv, 

пр.Свободи,13 

www.bio-norma.com 

IV Всеукраїнський 

ЕCOFORUM–2019 

екологів підприємств 

«ECOBUSINESS 

 в Україні-2019» 

21 червня 2019 р. 

м. Львів, 

Готель “Львів”, 

пр. В. Чорновола, 7 

www. mediapro.ua 

VI Національний День 

Саду 
27 червня 2019 р. 

Херсонська обл., 

Білозерський р-н, 

с.Софіївка, 

CТОВ “Етнограй” 

www.gardenday.com.ua 

Конференція 

«Ефективна молочна 

ферма» 

 

10-11 липня 2019 р.  
 

м. Полтава, 

ТЦ «Метрополітан», 

ресторан «Подіум», 

вул. Гоголя, 38 

www.agrotimes.net 

Відкритий День 

 Поля Знань 
31 липня 2019 р. 

Київська обл., 

Яготинський р-н, 

c.Панфіли 

www.polezna.com.ua 

Х Міжнародна 

конференція «Ефективне 

управління 

агрокомпаніями» 

18 вересня 2019 р. 

Київська обл., 

Бориспільський р-н, 

c.Велика Олександрівка, 

Terminal Z (Агро-

Регіон), вул. Соборна, 59 

www.lfm.com.ua 

XVМіжнародна 

конференція і виставка  

«Птахівництво 2019»  

16-19 вересня 2019 р. 

м. Трукавець, Курортний 

комплекс «Ріксос-

Прикарпаття,  

вул. Городище,8 

www.poultryukraine.com 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА 

ПАЛАТА”; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ 

РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03,  + 38(067) 803-60-32.   ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ  .  

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: 

LVIVAGRI@GMAIL.COM 

Всесвітній конгрес 

олійних культур  «World 

Oil Seed Congress 2019» 

6-7 листопада 2019 р. м. Львів www.worldoilseed.org 

http://gardenday.com.ua/2019/ukr

