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Представники Аграрних палат України обговорили актуальні
питання земельного законодавства
25 вересня в Національній академії аграрних наук України при підтримці
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
агровиробники, представники громадськості та науковці спільно із польськими
колегами обговорили актуальні питання земельного законодавства і основні пункти
законопроекту, що передбачає відкриття ринку земель сільгосппризначення в
Україні.
Участь в круглому столі прийняв голова Асамблеї Аграрних палат України
Ігор Вуйцик, директор Львівської аграрної дорадчої служби Іван Паньків, голова
Аграрної палати Запорізької області Владислав Сергієнко, представник
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Тетяна
Борушок, агровиробники.
Важлива увага на круглому столі приділялася висвітленню польського досвіду
відкриття ринку землі сільгосппризначення і обговоренню пропозицій до
національного законодавства.

Джерело: Львівська Аграрна палата
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У Львові обговорили важливі
новації законопроекту
щодо ринку землі
2 жовтня в Департаменті агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації відбувся круглий стіл присвячений обговоренню
законопроекту України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
Участь у круглому столі прийняв голова Асамблеї Аграрних палат України
Ігор Вуйцик, директор Львівської аграрної дорадчої служби Іван Паньків,
науковці Інституту регіональних досліджень НАН України, заступник начальника
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, представники
агроформувань та інші.
В рамках круглого столу обговорювалися пропозиції до законопроекту, що
дадуть змогу збалансовано розвивати підприємницьку діяльність фермерським
господарствам та агроформуванням і не становитимуть потенційну загрозу їх
фінансовій безпеці.
На основі обговорення законопроекту від 25.09.2019 р. № 2178 та польського
досвіду регулювання та функціонування обігу земель сільськогосподарського
призначення пропонуємо Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства, Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України
використати
при
підготовці
законодавства
щодо
обігу
земель
сільськогосподарського призначення та запровадженні ринку земель
сільськогосподарського призначення наступні норми:
1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського
призначення можуть: а) громадяни України, що:
- проживають не менше 5 років на території об’єднаної територіальної
громади в межах якої зареєстровані зазначені земельні ділянки або на відстані не
більше 50 км від земельної ділянки-об’єкту купівлі;
– працюють у сільськогосподарському виробництві або мають відповідну
освіту у галузі сільського господарства (вимоги щодо наявності освіти
встановлюються порядком, затвердженим КМУ) або занесені до Реєстру
виробників органічної продукції; б) територіальні громади; в) держава.
2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення,
що перебуває у власності громадянина України не повинна перевищувати 300 га.
3. Придбані земельні ділянки забороняється відчужувати третім особам в
термін 10 років, окрім випадків непередбачуваних обставин (хвороба покупця). В
такому випадку придбану земельну ділянку після купівлі можна відчужувати
шляхом дарування лише близьким родичам (батьки, діти, сестра, брат, бабуся,
дідусь), які в подальшому не мають права відчужувати земельну ділянку 10 років
згідно Закону.
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4. Придбані земельні ділянки не підлягають поділу та зміні цільового
призначення, крім випадків: здійснення заходів передбачених документацією із
землеустрою у галузі охорони земель, викупу для суспільних потреб чи
примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності для забезпечення
таких потреб, реалізації інвестиційних проектів, внесених до Державного
реєстру, здійснення внутрішньогосподарського будівництва.
5. Іноземці та особи без громадянства, що набули право власності на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за
законом, але не здійснили їх відчуження протягом одного року втрачають право
власності на такі земельні ділянки.
Також, з метою налагодження збалансованого, ефективного та прозорого
функціонування обігу земель сільськогосподарського призначення необхідно:
- передбачити в Конституції України, що основою аграрного устрою України
є сімейне фермерство;
- створити та гарантувати сприятливі умови кредитування (під 1-5%)
насамперед сімейних фермерських господарств; - створити програми підтримки
розвитку сімейного фермерства та гарантувати їх тривалість і прогнозованість;
- передбачити державну інституцію, що наділена функціями купівлі-продажу
земельних ділянок, контролю за їх використанням (аграрні палати, Krajowy
Osrodek Wsparcia Rolnictwa – польський досвід);
- законодавчо закріпити обов’язковість періодичної інвентаризації земельних
ділянок та визначення їх якісного стану: при виготовленні документації із
землеустрою та оцінки земель; при відчуженні (пролонгації) прав на земельні
ділянки власниками (користувачами);
- законодавчо закріпити механізми повноцінної реалізації політики охорони
земель, зокрема здійснення Національного плану дій щодо боротьби з
деградацією земель та опустелюванням, а також передбачити ресурсне
забезпечення функціонування зазначеного механізму як загальнонаціонального
пріоритету в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь українців захищеною
статтею Державного бюджету України;
- провести державну інвентаризацію земельних ділянок і прав на них;
- провести суцільну державну верифікацію угод, предметом яких є земельні
ділянки сільськогосподарського призначення, укладених з часу проголошення
мораторію: з 10 лютого 2001 року щодо земельних часток (паїв), з 1 січня 2002
року щодо земельних ділянок як об’єктів мораторію на момент укладення угоди;
- відновити карту ґрунтів, тобто провести агрохімічну паспортизацію
земельних ділянок;
- установити, що право власності на земельні ділянки громадян членів ЄС
набувається тільки після набуття Україною повноправного членства в ЄС –
вступу України до ЄС;
- створити Центральний орган виконавчої влади, що забезпечить формування
та реалізацію державної аграрної політики з новими функціями у відповідності з
спільною аграрною політикою країн членів ЄС.
Джерело: Львівська Аграрна палата
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Фермери Львівщини почали
вирощувати батат
Микола Драган, житель села Підгайчики, що на Львівщині, у себе на городі
почав вирощувати батат. Цьогоріч разом із своїм дядьком вже зібрали перший
врожай – понад 50 кг із 50 кущів батату.
Батат, або “солодка картопля” – рослина, яка з картоплею не має нічого
спільного. Але через те, що теж росте в землі, та чимось нагадує бульби картоплі,
його часто звуть саме картоплею. Ну, а солодким, бо батат на смак справді
солодкий у зв’язку з високим вмістом глюкози.
“Минулого року, перебуваючи в Німеччині, я перший раз його побачив у
місцевого фермера, який займався його вирощуванням. Коли повернувся в Україну,
вирішив також спробувати виростити його. Після вивчення інформації в Інтернеті,
як виростити цей овоч, на початку лютого придбав 8 бульб у Донецькій області.
Висадив їх в ящик із сумішшю землі та піску.
Перші паростки з’явилися десь через 25-30 днів. Коли вони досягли 12-15 см
у висоту, їх відокремив від бульб і висадив в горщики з грунтом. Та наприкінці
травня висадив на високі грядки шириною десь 70 см та вкрив цератою. Важливо
розмістити їх на найбільш освітлювальному сонцем місці, адже рослина не
терпить навіть незначного затінення”, – розповідає Микола.
“Батат дозріває упродовж 80-100 днів; все залежить від погоди. Ось після цих
всіх зусиль минулого тижня разом із своїм дядьком ми зібрали перший врожай –
понад 50 кг із 50 кущів батату, 35 з яких сорт “Боніта” та 15 – “Джорджія Джет”.
Головне встигнути зібрати бульбу до заморозків. І ще: викопані бульби
обов’язково потрібно просушити на сонці протягом 6-8 днів, а потім зберігати в
сухому приміщенні, за таких умов коренеплоди добре зберігаються до 6 місяців. Ні
в якому разі не можна зберігати бульби в підвалі”, – застерігає Микола Драган.
Батат врожайніший за картоплю; до нього абсолютно байдужий колорадський
жук; рослина не уражається фітофторою; страви, приготовлені з батату, екологічно
чисті, мають добрий смак, високо дієтичні і з лікувальними властивостями.
Джерело: www.seeds.org.ua

Джерело: www.topcrops.org.ua
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У Львові відбулася міжнародна
конференція, присвячена контролю
та застосуванню ветеринарних
препаратів
02-04 жовтня 2019 року у Львові відбулася VІІІ Міжнародна науковопрактична конференція на тему: «Ветеринарні препарати: розробка, контроль
якості та застосування». Організатором заходу є Держпродспоживслужба,
Національна аграрна академія України та Державний науково-дослідний
контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок.
У роботі конференції взяли участь Голова Держпродспоживслужби
Володимир Лапа, директор Департаменту безпечності харчових продуктів та
ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Борис Кобаль, делегація з
Республіки Польща на чолі з головним державним ветеринарним лікарем
Богданом Конопкою, наукові співробітники, керівники та спеціалісти установ і
підприємств, представники іноземних фірм та фахівці практичної ветеринарної
медицини ветеринарних служб Молдови, Чехії, Білорусі та Кореї.
У рамках конференції Володимир Лапа та Борис Кобаль зустрілися з
головним державним ветеринарним лікарем Польщі Богданом Конопкою. Сторони
розглянули питання погодження форм міжнародних ветеринарних сертифікатів
для взаємного доступу товарів тваринного походження на ринки України та
Польщі, а також здійснення спільних заходів, спрямованих на ліквідацію
африканської чуми свиней на території обох держав.
На завершення зустрічі Володимир Лапа та Богдан Конопка обговорили
можливість проведення в Польщі спільних навчань ветеринарних інспекторів у
частині здійснення заходів державного нагляду (контролю).
У ході міжнародної конференції учасники дізналися про розробки,
виробництво ветеринарних препаратів і кормових добавок, їх стандартизацію,
сертифікацію та контроль якості, а також застосування нових ветеринарних
препаратів і кормових добавок та їх ефективність.
У рамках конференції відбулася виставка ветеринарних препаратів.
Джерело: www.consumer.gov.ua

Джерело: www.pigday.com.ua
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Науковці та практики у Львові
обговорили актуальні питання
утилізації харчових відходів

1 жовтня у Львові при підтримці Продовольчої та сільськогосподарської
організації ООН (ФАО) на базі Національного університету “Львівська
політехніка” відбувся круглий стіл на тему: “Харчові відходи: відповідальне
споживання”. Учасниками круглого столу стали представники громадськості,
науковці, фахівці департаменту агропромислового розвитку та департаменту
екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.
Із вітальним словом до учасників круглого столу звернулася голова
Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, яка охарактеризувала проблемні
питання поводження із харчовими відходами в Україні. Недоліками в зазначеному
питанні є законодавча невизначеність діяльності, що обмежує відповідальність
виробників за утилізацію непридатних продовольчих товарів.
Координатор проекту ООН Олена Пащенко розповіла про діяльність ФАО в
Україні щодо вивчення громадської думки шляхом анкетування населення і
підприємства-виробники продовольчих товарів стосовно технологій утилізації
продовольчих товарів.
Професор НУ “Львівська політехніка” Мирослав Мальований у своєму
виступі акцентував увагу на технології утилізації продуктів харчування, які
використовуються в країнах ЄС.
Консультант ЛКП “Зелене місто” Геннадій Боровко розповів про
інформаційну кампанію підприємства щодо раціонального використання відходів
серед мешканців міста Львова. Важлива увага в доповіді Г. Боровка приділялася
технологіям утилізації відходів підприємств харчової промисловості через
виробництво біогазу.
Науковці інших вишів Львівщини розповіли про раціональні шляхи
утилізації відходів галузі тваринництва, заходи екологічного просвітництва тощо.
Участь у круглому столі прийняли члени Львівської Аграрної палати.

Джерело: Львівська Аграрна палата

8

2019 / № 17 (112)

На Львівщині запрацював
завод з виробництва пектину
В Городку Львівської області група компаній T.B.Fruit запустила завод з
виробництва яблучного пектину, ставши третім в світі виробником цієї продукції.
Про це написав засновник групи Тарас Барщовський.
“Ми почали виробництво пектину. Новий завод, який ми будували два роки,
запущений. Потужність виробництва 3 тис. тонн яблучного пектину на рік”, –
написав Барщовський. Інвестиції в будівництво і запуск заводу становили 25 млн
євро.
За його словами, в світі сьогодні виробляється 40-45 тис тонн цитрусового і
яблучного пектину.
“Цей “клуб” виробників налічує всього сім компаній. І тільки два з них
виробляють яблучний пектин. T.B.Fruit став третім в світі виробником яблучного
пектину”, – зазначив T. Барщовський.
В Україні T.B.Fruit виробляє соки прямого віджиму під ТМ Galicia.
Джерело: www.seeds.org.ua

Аграрії Львівщини отримають
пільгові кредити на реалізацію
бізнес-проектів

У департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
відбулось чергове засідання Конкурсної комісії щодо визначення учасників
виконання
заходів
Комплексної
програми
підтримки
та
розвитку
агропромислового виробництва Львівської області у 2019 році. На виконання
заходів цієї програми з обласного бюджету виділено 19,8 млн грн.
Відтак, за результатами засідання троє переможців бізнес-планів зможуть
отримати пільгові кредити в сумі 1,5 млн грн на розвиток аграрних
проектів. Серед переможців – підприємець, який планує створити першу
перепелину ферму на Львівщині. Також перемогу отримали бізнес-проекти із
фасування меду та оновлення матеріально-технічної бази агрофірми з
вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур.
Також, конкурсна комісія вперше надала право на фінансову підтримку
підприємствам, які займаються виробництвом органічної сільськогосподарської
продукції, у вигляді часткового відшкодування вартості сертифікації органічного
виробництва на суму 28,3 тис грн.
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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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/
Джерело: www.galexpo.com.ua/agro
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Джерело: Сколівська районна державна адміністрація
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Держгеокадастр відкрив базу
виділення та оренди земель
Держгеокадастр започатковує практику оприлюднення 100% рішень, що
приймаються його територіальними органами з питань розпорядження землями
сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі передачі у
власність чи користування земельних ділянок.
Інформація розміщується у розділі “Оприлюднення наказів щодо
розпорядження землями” на сайті Держгеокадастру за посиланням:
www.land.gov.ua/t/
У відкритому доступі надається інформація про дату реєстрації, номер та
тематику клопотання, категорію осіб, що звертаються з клопотанням, статус
розгляду заяви територіальним органом Держгеокадастру, дату, номер та вид
наказу, виданого територіальним органом Держгеокадастру, кадастровий номер та
цільове призначення земельної ділянки, відносно якої виданий наказ. Також
завдяки системі буде можливість переглянути деперсоналізовані накази головних
управлінь Держгеокадастру щодо розпорядження землями.
Оновлення інформації відбувається автоматично, оскільки функціонал
синхронізований
з
даними
системи
електронного
документообігу
Держгеокадастру.
Користувачам доступна функція пошуку за будь-яким параметром, зокрема за
регіоном, де було прийняте рішення щодо розпорядження землями
сільськогосподарського призначення державної власності.
Запровадження нового функціоналу дає можливість забезпечити подолання
корупційної складової у сфері розпорядження землями сільськогосподарського
призначення державної власності та дозволяє зробити прозорими та публічними
всі етапи розпорядження землями.
Джерело: www.land.gov.ua

Оренда державного та комунального
майна буде прозорою
3 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроект про оренду
державного та комунального майна, який дозволить зробити процедуру надання в
оренду прозорою, загальнодоступною та безумовно, вигідною за рахунок вільної
конкуренції.
Усі без винятку процедури з надання об'єктів в оренду будуть проходити через
дворівневу електронну торгову систему Прозорро.Продажі, яка вже
зарекомендувала себе як найбільш сучасна та прозора система торгів. У цій
системі буде обов'язкова публікація всіх документів, рішень та правочинів й
вільний доступ до них.
Джерело: www.kmu.gov.ua
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Дозвільні органи будуть нести відповідальність
за неправомірні дії до суб’єктів господарювання
Народні депутати України 04 жовтня ухвалили законопроект № 0889 «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або
бездіяльності дозвільних органів». Відповідне рішення підтримали 299 народних
депутатів України.
Проект Закону України № 0889 про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
щодо
посилення
захисту
суб’єктів
господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів
передбачає:
•
конкретизацію складу окремих адміністративних правопорушень з огляду на
зміни в діючому законодавстві;
•
встановлення нових складів адміністративних правопорушень у зазначеній
сфері, що випливають із законодавства з питань видачі документів дозвільного
характеру, та розширення у такий спосіб підстав для притягнення до
адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів;
визначення повноважень адміністраторів центрів надання адміністративних
послуг щодо фіксації адміністративних правопорушень, які визначені ст. 166-10
КУпАП, відповідно до завдань адміністратора, що передбачені п.8 ч.4 ст. 13 Закону
України «Про адміністративні послуги «.
Джерело: “Дебет-Кредит”

Верховна Рада прийняла закон
для боротьби з рейдерством

Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроект №1056-1
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права
власності», який спрямований на боротьбу з рейдерством. За документ
проголосували 284 народних депутата.
Документом усуваються основні юридичні прогалини, які створюють
проблеми власникам нерухомості та бізнесу.
Основні положення законопроекту передбачають:
- припинення діяльності акредитованих суб’єктів;
- введення обов’язковості нотаріального посвідчення договорів про
відчуження корпоративних прав;
- впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії і
державної реєстрації прав;
- підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних
процедур.
Джерело: “Дебет-Кредит”
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В Україна узаконили географічні
зазначення продуктів
Верховна Рада України прийняла законопроект “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони
географічних зазначень” (№1065).
Таке рішення підтримали 277 народних депутатів, свідчать дані на сайті
парламенту.
Законом передбачається імплементація вимог Угоди про асоціацію, а також
положень Регламенту Європейського союзу про якість сільськогосподарських
продуктів і продуктів харчування.
Метою прийняття закону є забезпечення виконання зобов’язань України в
сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного національного
законодавства з охорони прав на географічні зазначення з правом Європейського
Союзу.
Законом пропонується: дати нові визначення термінів “географічне
зазначення”, “назва місця походження товару”; уточнити умови надання правової
охорони відповідно до географічної вказівкою і підстави для відмови в наданні
такої охорони; визначити умови надання правової охорони омонімічний
географічної вказівкою. Також уточнюється коло осіб, які мають право на
державну реєстрацію географічного зазначення.
Крім того, переглядаються вимоги до заявки на реєстрацію; вдосконалюється
порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення; визначаються
вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється
зазначення.
Народний депутат Роксолана Підласа зазначила, що це закон про захист
географічних зазначень, тобто назв регіонів і місцевостей, де традиційно
виробляються товари з особливими властивостями і репутацією – це унікальні
товари.
Джерело: www.seeds.org.ua

В Україні з’явився уповноважений
із земельних питань
01 жовтня Президент Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка
уповноваженим із земельних питань. Про це повідомляється на сайті глави
держави.
Джерело: www.president.gov.ua
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Кабмін вдосконалив процедуру
розгляду скарг у сфері
держреєстрації
21 вересня 2019 року набарала чинності Постанова Кабінету Міністрів
України від 18.09.2019 р. № 843, якою вдосконалено, процедуру розгляду скарг у
сфері державної реєстрації.
Прийнятим рішенням запроваджено 5-денний термін для аналізу Комісією з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації поданої скарги на предмет її
оформлення.
Такий аналіз здійснюватиметься до розгляду скарги по суті та дозволить
скаржнику своєчасно забезпечити усунення допущених недоліків.
Рішення Комісії про відмову не позбавлятиме особу права на повторне
оскарження в межах визначених законодавчими актами строків.
Крім того, вичерпна інформація щодо підстав для відмови, вказана в рішенні
суб’єкта розгляду скарги, як і оприлюднення рішень на веб-сайтах Мін’юсту,
зробить діяльність Комісії більш прозорою.
Джерело: www.kmu.gov.ua

Джерело: www.agrocomplex.kiev.ua
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Кабмін оприлюднив розпорядження
про здешевлення кредитів аграріям
для купівлі землі
Кабінет Міністрів України в рамках одного з напрямків щодо здешевлення
кредитів для фермерів передбачає часткову компенсацію відсоткової ставки за
кредитом і суми кредиту на покупку землі. Про йдеться у розпорядженні від
29 вересня 2019 року № 882-р, яке оприлюднене на Урядовому порталі. Уряд
ухвалив рішення щодо схвалення концептуальних напрямів здешевлення кредитів
сільськогосподарським
товаровиробникам
для
купівлі
земель
сільськогосподарського призначення.
Передбачається два основні механізми здешевлення кредитів та збільшення
до них доступу:
- надання державної підтримки із здешевлення кредитів малим
сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі сільськогосподарського
призначення;
- запровадити механізми гарантування зобов’язань таких товаровиробників з
метою зниження ризиковості такого кредитування для банків. Такий інструмент
дозволить малим сільськогосподарським товаровиробникам отримати доступ до
кредитів.
Компенсація відсоткової ставки за користування кредитами надається в розмірі
не вище облікової ставки Національного банку України, діючої на дату нарахування
відсотків. Компенсація надається позичальнику щомісяця за нараховані та сплачені
в поточному періоді відсотки за користування кредитом. Компенсація кредиту на
покупку землі буде розрахована як відсоток суми кредиту на покупку землі.
Часткове гарантування за кредитами малим фермерам на покупку землі може
надаватися банкам-кредиторам таких виробників-позичальників за умови, що
цільовим призначенням кредитування буде покупка землі. Обсяг кредитів за
частковим гарантуванням і терміни будуть визначені окремим рішенням Кабміну.
Джерело: www.agravery.com

Джерело: www.freshbusinessexpo.com
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Як встановити працівнику
випробування і яка його
максимальна тривалість
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому
доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі
(розпорядженні) про прийняття на роботу.
В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли
вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчальновиховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних
закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової)
служби; осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації
медико-соціальної експертизи; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного
відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при
прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких
матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб
на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб. Випробування не
встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні
на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках,
якщо це передбачено законодавством.
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено
законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих
випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної
профспілкової організації, – шести місяців.
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може
перевищувати одного місяця.
Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області

Джерело: www.freshbusinessexpo.com
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області
з офіційного веб-сайту Держгеокадастру України
Номер Кадастровий номер
лота
39622 4620987200:10:000:0048

Площа
га
3.8835

Адреса

Цільове
призначення

Дата аукціона

Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада

Для ведення
товарного

10.10.2019
11:00

сільськогосподарського

виробництва

39624

4620987200:11:000:0126

1.4790

Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.10.2019
11:00

виробництва

39626

4620987200:11:000:0427

0.1215

Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.10.2019
11:00

виробництва

39634

4620987200:13:000:0428

0.1217

Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.10.2019
11:00

виробництва

39636

4620987200:13:000:0429

0.2302

Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.10.2019
11:00

виробництва

39637

4620987200:19:000:0060

2.0392

Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.10.2019
11:00

виробництва

39640
39641

4620987200:21:000:0195

4620987200:21:000:0194

0.1891
0.1947

Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада
Львівська область, Городоцький
район, Речичанська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.10.2019
11:00
10.10.2019
11:00

виробництва

39642
39708

4620987200:26:000:0039

4622481600:01:000:0051

1.4024

Львівська область, Городоцький район,
Речичанська сільська рада

14.8211 Львівська область, Мостиський район,
Шегинівська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.10.2019
11:00
22.10.2019
11:00

виробництва

40132

4621580600:05:006:1412

3.7542

Львівська область, Жидачівський
район, с. Бережниця

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

04.11.2019
11:00

виробництва

40426

4622183300:11:000:1906

7.1412

Львівська область, Кам'янка-Бузький
район, на території Жовтанецької
сільської ради

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва

4625382800:06:000:0001

Для
75.0000 Львівська область, Стрийський район,
індивідуального
с. Кавсько

40448

4623682200:02:000:0043

29.1827

Львівська область, Пустомитівський
район, Щирецька селищна рада

40665

4623688600:04:000:0199

2.9187

Львівська область, Пустомитівський
район, с. Ямпіль

40555

Джерело: www.land.gov.ua

06.11.2019
11:00

садівництва
Для ведення
фермерського
господарства
Для іншого

сільськогосподарського

призначення

07.11.2019
11:00
08.11.2019
11:00
12.11.2019
11:00
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Молочна продуктивність корів-первісток симентальської
породи Прикарпаття різних типів конституції
Ольга Стадницька, кандидат сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник лабораторії селекції, розведення та відтворення ВРХ.
Василь Федак, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий
співробітник лабораторії виробництва молока та яловичини.
Михайло Полуліх, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач
лабораторії виробництва молока та яловичини.
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Симентальська порода великої рогатої худоби виведена у Швейцарії в
XV столітті в долині річки Сімме і унікальна в тому, що її селекція велась
одночасно в напрямі покращення молочної і м’ясної продуктивності.
У Карпатському регіоні симентальська порода розводиться уже понад два
століття. Вона дуже добре пристосована до природно-кліматичних умов
Прикарпаття. Дана порода відноситься до комбінованого типу так як
характеризується високою молочною і м’ясною продуктивністю.

Згідно з даними академіка НААН Бащенка М. І. за поширенням в країнах
світу симентальська худоба, яка вдало поєднує в собі молочну і м’ясну
продуктивність, займає одне з провідних місць.
20
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Тільки в Європейських країнах на даний час її нараховується близько
36 млн. голів або 22 % від загальної чисельності у світі. Велика кількість в
Угорщині і Чехії (90 %), Словаччині (77 %), Швейцарії (49 %), на територіях
Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини, Словенії та Македонії (35-40 %), східної
Німеччини (31 %). В країнах СНД на долю симентальської худоби припадає
30,5 % від загальної кількості поголів’я, в тому числі на Україні (37,4 %), Росії
(36,7 %), Молдові (33,0 %). Тварини симентальської породи великої рогатої
худоби характеризуються тим, що добре акліматизуються до різних природнокліматичних умов (поширена у США, Канаді, Новій Зеландії), мають високу
плодючість і відмінний приріст живої маси. Дану худобу використовують для
схрещування з породами м’ясного типу для покращення їх молочної
продуктивності і підвищення інтенсивності росту.
В останні роки в Україні селекційно-племінна робота із симентальською
породою ведеться в напрямку підвищення молочної і м’ясної продуктивності та
покращення якості молока та яловичини. Симентальська порода ВРХ має
характерні риси худоби широколобого краніального типу. За ступенем племінної
роботи вона належить до культурних або заводських порід.
Симентальська порода на Україні займає друге місце за чисельністю
поголів’я, рекомендована для розведення в 16 областях нашої держави. Найбільша
питома вага сименталів серед інших порід є у Чернівецькій, Черкаській, ІваноФранківській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Київській і Львівській
областях.
Отже, враховуючи наведені вище дані, метою наших досліджень було
вивчення молочної продуктивності у корів-первісток симентальської породи
різного типу конституції.
Експериментальну частину роботи виконано у Фермерському господарстві
“Літинське” Дрогобицького району Львівської області.
Дослідження проводили на коровах-первістках симентальської породи.
У сироватці крові яких на 2-місяці лактації визначали активність
аланінамінотрансферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ). Це дало
можливість використати активність вказаних ензимів як маркерні тести і оцінити
конституційний тип піддослідних корів-первісток, а також сформувати групи за
величиною фізіологічно-селекційного індексу тварин. У дослідну групу увійшли
корови-первістки з високим фізіологічно-селекційним індексом (138-143 од.)
у контрольну – з відповідно низьким (100-105 од.).
Показники молочної продуктивності й складу молока досліджували на
коровах-первістках симентальської породи Прикарпаття різного типу конституції.
Отже, результати досліджень показують, що надій молока за лактацію
у корів-первісток дослідної групи був вищий, ніж у контрольних аналогів на 15,1
%. Вміст жиру та білка в молоці корів дослідної групи, а також вихід молочного
жиру та кількість білка був також вищим, порівняно з контрольними аналогами.
Таким чином, корови-первістки симентальської породи Прикарпаття з високим
фізіологічно-селекційним індексом мали вищий показник кількісних і якісних
складників молока, ніж аналоги з низьким фізіологічно-селекційним індексом.
Показники молочної продуктивності у корів дослідної групи були вищими, ніж у
аналогів контрольної групи на 10,5 – 15,1%.
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Біопрепарати, поєднані із
мікродобривами долають паршу краще
Біозахист яблуні від парші буде ефективнішим, якщо разом із
біофунгіцидами вносити листкові мікродобрива.
Зокрема, йдеться про захист яблуні від парші за допомогою біофунгіциду на
основі бактерій Pseudomonas fluorescens.
У товарному саду яблуні методику випробували фахівці Української
науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР.
Так, за внесення препарату Pseudomonas fluorescens із титром
5 × 109 КУО/см3 нормою 5 л/га, виконаного у фенофазу формування плодів й
поєднаного із комплексним підживленням (стимулятори росту рослин,
антистресанти, хелатовані мікроелементи) ефективність захисту листя від парші
сягала 75%, що є гарним результатом для біометоду.
Натомість, за соло-внесення біозасобу його ефективність становила 70%, а
застосування проти парші листя хімічного фунгіциду на основі 70% дитіанону
нормою 0,5 кг/га було ефективне на 90%.
Обробітки виконували у однакові терміни, а дієвість перевіряли через 7 днів.
Захисні обробітки
яблуні біофунгіцидами
на
основі Bacillus
subtilis та Trichoderma viride, виконані у згадану фенофазу, якщо їх поєднували із
комплексом листкових мікродобрив, також мали вищу ефективність у боротьбі із
паршею листя яблуні — 72% порівняно із 68,5% за соло-внесення.
Джерело: www.agrotimes.net

Джерело: www.agroport.ua
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Триває прийом документів
на отримання ваучерів для
підприємців Львівщини
У Львівській області триває прийом документів на отримання ваучерів до
100 тис грн для підприємців Львівщини. Про це інформують у департаменті
економічної полики Львівської ОДА. Дедлайн подачі - 10 жовтня.
Для участі необхідно подати: 1.Проект розвитку бізнесу.
2. Декларацію
доброчесності. 3. Довідку з Державної фіскальної служби про відсутність
заборгованості
із
виплати
заробітної
плати
та
сплати
податків.
4. Комерційну пропозицію від однієї із пре-кваліфікованих компаній.
Документи приймають за адресою: м.Львів, вул. Ш. Руставелі,12, Business
Hub.
З детальнішою інформацією щодо програми ваучерної підтримки та умов її
отримання можна ознайомитися на сайті Львівської облдержадміністрації
Програма а ваучерної підтримки реалізується департаментом економічної
політики Львівської ОДА у рамках Програми підтримки секторальної політики для
проекту «Інструменти розвитку бізнесу Львівської області» спільно з агенцією
економічного розвитку PPV Knowledge Networks
У разі виникнення запитань можна звертатися до Володимира
Крижанівського: 067 670 35 29, vk@ppv.net.ua.
Назва прекваліфікованої сервісної компанії
ТзОВ «Ейч. Бі. Пі. Ай. компані»
ТОВ «Аудиторська компанія «ДК-Україна»

ПП «КОМПАНІЯ «ФРЕШПІАР КОНСАЛТИНГ»
ТОВ «ЕМ ЕЙЧ»
ТзОВ «ЕКОСИСТЕМИ ОНЛАЙН»
ТзОВ «Карпати.інфо»
ТзОВ «Ватага Едженсі»
ТзОВ «Компанія Бізнес-Технології Онлайн»
ПП «Веб-Стиль»

ТОВ «КОРР МЕНЕДЖМЕНТ»
ТзОВ «Інвест Едженсі»
ТзОВ «Український центр вивчення громадської думки «Соціоінформ»
ПП «Колвес»
ТОВ «Едвайс Груп»
ПП «Дизайн студія «Бамбук»

Джерело: Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації
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Оптові ціни на продукцію (станом на 04.10.2019 р.) (1 кг/ грн.)
ПРОДУКТ

мінімальна

середня

максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Баклажан синій

8,00

10,00

12,00

Капуста білоголова

5,50

6,20

7,00

Капуста броколі

15,00

17,50

20,00

Кабачок

7,00

8,00

9,00

Картопля стандарт

9,00

10,50

12,00

Морква стандарт

5,00

6,00

7,00

Буряк столовий

4,50

5,00

5,50

Капуста савойська

9,00

15,00

15,00

Огірок короткоплідний

8,00

9,50

11,00

Гарбуз

8,00

8,00

8,00

Помідор сливка

7,00

7,50

8,00

Перець конусоподівбний
Білозерка

13,00

14,00

15,00

Цибуля ріпчаста жовта

5,00

6,20

7,50

Промідор салатний
жовтий

16,00

18,80

22,00

Помідор сливка

7,50

8,20

9,00

Рукола

55,00

55,00

80,00

Груша

20,00

30,00

40,00

Виноград білий

20,00

25,50

31,00

Диня

20,00

25,00

25,00

Кавун

7,00

7,20

7,50

Яблуко Голден

8,00

8,50

9,00

Яблуко Гала

8,00

9,00

10,00

Слива

9,00

14,50

20,00

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
Свинина вирізка

145,00

145,00

150,00

Індиче філе

155,00

160,00

165,00

Сом жив.

135,00

135,00

135,00

Білий амур жив.

90,00

104,50

119,00

Складено за даними ТОВ “РСП “Шувар”
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Закупівельні ціни в Україні
на 04.10.2019 р.
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних
культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW
елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF.
CPT
термінал,
грн

EXW
CPT
FCA,
елеватори, переробник,
грн
грн
грн

CPT
FOB,
термінал,
дол.США
дол.США

DAF,
дол.США

Висівки пшеничні

154

Гірчиця

10800

Горох

5700

Гречка

11500
5000

7500

185

13000

Жито 1 клас

5000

Кукурудза

4230

Льон

10250

3506

3313

144

157

150

124

Нут

8600

Овес

5150

5700

5000

Олія ріпакова

16500

Олія соняшникова

700
7000

7200

16500

7517

пшениця 1 клас

209

Пшениця 2 клас

5027

4262

4450

Пшениця 3 клас

4992

4172

4350

Пшениця 4 клас

4930

4298

4500

Пшениця 6 клас
Ріпак 1 кл до 35
мкм без ГМО

4250

174

180

205

173

180

200

170

12000

10795

410

390
387

9500

Соєва олія
Соняшник

198

3775

Ріпак 2 кл від 35
мкм без ГМО
Ріпак з ГМО

186

10500

Меляса бурякова

Просо

CIF,
дол.США

640
8800

8128

6000

Сорго біле

3578

Соя

7156

8120

Соя без ГМО

7933

8450

Тритікале

7275

322

385
315

3500

шрот соєвий

371

Шрот соняшниковий

216

Ячмінь

4773

Джерело: www.graintrade.com.ua

4045

4700

166

192
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Місце проведення

Детальніша
інформація

м. Київ

www.proagro.com.ua

28 жовтня 2019 р.

м. Київ,
Ramada Encore Kiyv,
Столичне шосе,103

www. oleynik.company

29-31 жовтня 2019 р.

м.Київ,
Міжнародний
виставковий центр,
Броварський проспект, 15

www.agroenergyday.kiev.ua

XVI Міжнародна
агропромислова
виставка
«АГРОФОРУМ 2019»

5-7 листопада 2019 р

м.Київ,
Міжнародний
виставковий центр,
Броварський проспект, 15

www.iec-expo.com.ua

World Oil Seed Congress
2019

6-7 листопада 2019 р

м. Львів

www.worldoilseed.org/uk

19 листопада 2019 р.

м. Київ,
Прем’єр Палас Готель,
Бульвар Тараса.
Шевченка,5/7

www.strategy-council.com

м. Київ,
Готель “Експресс”,
Бульвар Тараса Шевченка,
38/40

www.oilfat-forum.com

м. Київ

www.doagro.in.ua

Назва заходу

Дата проведення

IV Аграрна юридична
конференція

23 жовтня 2019 р.

AGRO IT Forum 2019

Agro Energy Day 2019

III Щорічний
український форум
агробізнесу
ІІІ Міжнародна
конференція
«Сучасні технології
соєвої індустрії»
XІ Міжнародна
конференція
«Ведення агробізнесу
в Україні»

20-21 листопада
2019 р.

05 грудня 2019 р.
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