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У Львові відбулася IV Міжнародна 

 агропромислова виставка «Євро Агро-2019» 

12-14 листопада у Львові відбулася IV Міжнародна  агропромислова виставка 
«Євро Агро-2019» в рамках якої презентовано сучасні зразки сільськогосподарської 
техніки  обладнання, а також відбулися тематичні конференції та круглі столи. 

 Відвідали цьогоріч виставку у Львові делегація польських фермерів на чолі із 
президентом Люблінської сільськогосподарської палати Густавом Єдреєком та 
заступником директора польської державної агенції KOWR Малгожатою 
Госновською-Кола. 

В рамках виставки відбулися тематичні конференції та круглі столи з питань  
розвитку ринків сільськогосподарської продукції, аграрних палат, 
сільськогосподарського дорадництва та пасічництва. 

Участь у заходах виставки прийняли також керівники Аграрних палат 
багатьох областей України.  

  
    

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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12 листопада у Львові в рамках заходів IV Міжнародної агропромислової 
виставки «Євро Агро-2019» із ініціативи Львівської Аграрної палати відбувся 
тематичний круглий стіл із міжнародною участю на тему: «Роль Аграрних палат в 
поширенні позитивного досвіду земельної реформи. Європейський досвід 
формування ринку землі». 

В рамках круглого столу присвяченому висвітленню ролі громадськості в 
інформаційно-правовому забезпеченні громадян із тематичними доповідями 
виступили директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА 
Юлія Шопська, заступник начальника Головного територіального управління 
юстиції у Львівській області Оксана Куманська-Нор, президент 
сільськогосподарської палати Люблінського воєводства (Польща) Густав Єдреєк, 
заступник директора агенції KOWR (Польща) Малгожата Госновська-Кола, 
президент Львівської Аграрної палати Павло Музика, керівники Аграрних палат із 
ряду областей України, представник Уповноваженого Верховної Ради із прав 
людини у Львівській області  Руслан Клапчук та інші. 

Круглий стіл у Львові є фінальним заходом, який реалізовано в 2019 році 
Львівською Аграрною палатою в рамках реалізації проєкту «Підвищення правової 
свідомості сільського населення – шлях до покращення рівня життя». Даний   
тематичний проєкт передбачав проведення циклу круглих столів в різних районах 
Львівської області.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Львівська Аграрна палата провела 

тематичний круглий стіл із питань 

земельної реформи  
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Фермери Польщі ознайомилися 

 з діяльністю аграріїв Львівщини 

13 листопада делегація керівників та фермерів-членів Люблінської 
сільськогосподарської палати (Польща) ознайомилися із господарською 
діяльністю агроформувань в різних районах Львівської області. 

Делегація зарубіжних гостей та голова управи Львівської Аграрної палати 
Ігор Вуйцик відвідали СФГ «Західний Равлик» (Пустомитівський район), ПП 
«Агрофірма «Дзвони» (Перемишлянський район), ТОВ «Апі-Трейд» та 
спеціалізоване господарство з вирощування грибів  (Жовківський район).    
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Підписано меморандум про 

співпрацю між Аграрною палатою  

та Національним центром розвитку 

агрофінансування 

12 листопада в рамках заходів ІV Міжнародної агропромислової виставки 
«Євро Агро 2019» у Львові відбулося підписання меморандуму про співпрацю 
між Львівською Аграрною палатою (президент Павло Музика) та Громадською 
спілкою «Національний центр розвитку агрофінансування» (Роман Розмус).   

Меморандум регламентує співпрацю у сфері забезпечення громадян 
(власників земель та орендарів – членів Львівської Аграрної палати та 
Громадської спілки «Національний центр розвитку агрофінансування» доступу, 
до фінансування через розвиток інноваційної платформи «Агріаналітика». 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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14 листопада у Львові відбулися урочистості із нагоди Дня працівників 
сільського господарства.   

На  початку зустрічі перший заступник Львівської облдержадміністрації 
Василь Лозинський  та перший заступник голови Львівської обласної ради Юрій 
Гудима привітали  працівників аграрної галузі.  

Крім того, за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у виробництві 
сільськогосподарської продукції та з нагоди Дня працівників сільського 
господарства Юрій Гудима відзначив грамотами Львівської обласної ради: 

- Бокало Лесю Мирославівну – голову фермерського господарства «Сім 
курчат»  Яворівського району; 

- Великого Андрія Ярославовича – виконавчого директора ТОВ «ВАМ 
АГРО»  Жовківського району;     

- Лучканіна Михайла Петровича – головного агронома ТОВ «Княжі лани» 
Золочівського району; 

- Мазурака Михайла Васильовича – завідувача лабораторії науково-технічних 
досліджень безпечності машин Львівської філії Українського науково-дослідного 
інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого; 

- Павлюх Ірину Антонівну – агронома фермерського господарства 
«Максимович» Миколаївського району; 

- Партику Степана Ігоровича – голову фермерського   господарства «Партика» 
Старосамбірського району; 

 - Процайла Євгена Васильовича – голову 
фермерського господарства «Захід птиця» 
Пустомитівського  району; 

- Пінчака Ігоря Миколайовича – директора 
ТзДВ «Волощанське»  Дрогобицького району; 

- Швеця Юрія Івановича – керівника 
підрозділу ПП «Західний Буг» Радехівського 
району; 

- Чабана Василя Романовича – тракториста-
машиніста  фермерського господарства «ШАНС» 
Сокальського району. 

У Львові відбулися урочистості 

 із нагоди Дня працівників 

сільського господарства 



8 

2019 / № 20 (115) 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Почесною грамотою  облдержадміністрації із нагоди професійного свята 
відзначено: 

- Віщака Віктора Миколайовича – головного інженера - ґрунтознавця 
Львівської філії ДУ «Інститут охорони грунтів України»; 

- Дороша Василя Федоровича – директора ТзОВ «Беррі Партнер» 
Жидачівського району; 

- Карвацького Тараса Степановича – голову фермерського господарства 
«КТС» Старосамбірського району; 

- Кіт Марію Степанівну - бухгалтера сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу «Покрова» Бродівського району; 

- Костіва Степана Ігоровича - голову сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» 
Дрогобицького району; 

- Коцюрубу Ігоря Ярославовича – заступника директора Львівського 
обласного державного центру експертизи сортів рослин; 

- Кулія Володимира Теодозійовича – директора ТзОВ «Каменяр» Мостиського 
району; 

- Лесишака Михайла Івановича – директора фермерського господарства 
«ЛІМ» Кам’янка-Бузького району; 

- Марухняка Андрія Ярославовича – завідувача лабораторії Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону НААН;  

- Морикінь Марію Юріївну – керівника фермерського господарства 
«Овочівництво» Миколаївського району;  

- Самофала  Івана Миколайовича - фізичну особу-підприємця молочно-
товарної ферми Перемишлянського району; 

- Охрима Василя Петровича –  голову фермерського господарства «Охрим» 
Жовківського району; 

- Темчишин Анну Іванівну – голову фермерського господарства «Агротем» 
Пустомитівського району. 
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У Львові в рамках форуму  

обговорили актуальні питання  

в сфері публічних закупівель 

15 листопада 2019 року у Львові відбувся Lviv Public Tenders Forum з питань 
публічних закупівель, на якому заступник директора департаменту регулювання 
публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства Наталія Шимко презентувала нову редакцію Закону України «Про 
публічні закупівлі»,  що запроваджується  з квітня 2020 року. Ключові зміни, які 
чекають на учасників державних закупівель (бізнесу), будуть у трьох площинах: 
гармонізація до Директив Європейського Союзу, удосконалення сфери  та 
усунення невідповідностей.  

Основні зміни стосуватимуться врегулювання допорогових  закупівель, 
впровадження нових електронних інструментів, удосконалення оскарження, 
запобігання штучному затягуванню або зривам тендерів, боротьба з 
недобросовісними учасниками та посилення відповідальності за порушення 
(несуттєві та суттєві ст. 164-14 КУАП).  Інформація про всі закупівлі незалежно 
від вартості предмета закупівлі публікуватиметься в системі Prozorro, (до 50 тис. 
гривень подаватиметься обов’язковий звіт в Prozorro, від 50 тис. гривень – 
обов’язкове проведення конкурентної спрощеної закупівлі).  

Запроваджується електронний каталог – систематизована база актуальних 
пропозицій, яка формується та ведеться  ЦЗО в електронній системі закупівель та 
використовується для закупівель замовником з метою відбору постачальника 
товару. На даний час цей інструмент вже працює в пілотному режимі за 
принципом онлайн-магазину «обрав-поклав в кошик-замовив» (Prozorro Маrket).  

З 1 січня 2022 року в Україні  пройде перехід від тендерних закупівельних 
комітетів до уповноважених осіб з організації та здійснення публічних закупівель 
у тому числі дистанційного, через Інтернет.  На новому офіційному інструменті 
Prozorro для допорогових закупівель простих товарів (в тому числі 
сільськогосподарських) зупинився директор з розвитку ДП «Прозоро» Андрій 
Кузьменко.  

Участь у форумі прийняв  голова 
управи Львівської Аграрної палати                               
Ігор Вуйцик, який запропонував  провести 
спільні навчання для фермерів з метою їх 
якнайшвидшого залучення до роботи у 
Prozorro Маrket. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

Всі земельні ділянки для 

учасників АТО мають 

проходити через робочу 

групу у Львівській ОДА 

15 листопада  у Львівській облдержадміністрації відбулось засідання Ради 
Ветеранів Львівщини.  

Засідання відбулось під головуванням голови Львівської ОДА Маркіяна 
Мальського, відтак сторони змогли фахово обговорити низку важливих 
проблемних питань. 

Серед них – забезпечення учасників АТО (ООС) земельними ділянками, 
виділення коштів на придбання житла сім’ям загиблих учасників АТО, їх 
соціальний захист, перевезення учасників бойових дій. 

Як наголосив очільник області, землі, які призначені для учасників АТО 
повинні отримати лише особи цієї категорії, а рішення про виділення земель 
мають проходити через робочу групу у Львівській ОДА. 

«Всі ділянки для учасників АТО мають проходити через робочу групу в 
облдержадміністрації. Без цієї комісії виділяти земельні ділянки ми не будемо», 
–  наголосив Маркіян Мальський. 

Також розглянули низку проблемних питань по кожному з районів 
Львівщини, опісля очільник області доручив відповідним структурним 
підрозділам сприяти в їх вирішенні. 

Зазначається, що робочу групу з опрацювання звернень учасників 
антитерористичної операції та визначення критеріїв і механізмів виділення 
земельних ділянок було створено розпорядженням голови 
облдержадміністрації.  Далі спільно з Львівською міською радою створено та 
сформовано єдиний список учасників АТО, які звернулись щодо одержання 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території області. 

Всього, до обласної державної адміністрації та Львівської міської ради 
звернулися – 4775 учасників АТО-мешканців м. Львова. Робочій групі надано 
для розподілу 1559 земельних ділянок учасникам АТО, мешканцям м. Львова на 
території області. 
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Час проведення:  3–5 березня 2020 р. 

Місце проведення: Арена Львів, вул. Стрийська, 199, м. Львів. 

Організатор: ТОВ «Експольвів», (032) 244-18-88 (багатоканальний). 

XIII Спеціалізована виставка 

«АгроТехніка-2020» запрошує 

Компанія «ЕКСПОЛЬВІВ» запрошує взяти участь у XIII спеціалізованій 
виставці «АгроТехніка-2020», що є єдиною виставкою такої тематики у західному 
регіоні України і відбуватиметься у Львові 3–5 березня 2020 р., у приміщенні 
«Арена Львів», вул. Стрийська,199. 

Основна мета проведення весняної виставки – надання можливості місцевим 
сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку, запчастини та 
комплектуючі на початку посівної кампанії. Агровиставка у Львові допоможе 
керівникам сільгосппідприємств та фермерських господарств розібратись в 
різноманітті сільгосптехніки, наочно оцінити пропозиції, проаналізувати 
можливості, співвідношення якості і ціни. 

Тематичні розділи виставки: 
1. Сільгосптехніка, обладнання, комплектуючі, запчастини, сервіс 
2. Обладнання для тваринництва та переробки біомаси 
3. Засоби захисту рослин, добрива, насіння 
4. Сучасні технології та проекти у сільському господарстві. 
Учасники виставки – виробники та продавці  сільгосптехніки, обладнання, 

запчастин, засобів захисту, добрива та  насіння з різних  областей України. 
          Відвідувачі виставки – фермери, керівники сільгосппідприємств, агрофірм, 
агромагазинів, західного регіону України. 

Виставка «АгроТехніка» призначена для фахівців, виробників 
сільгосппродукції, представників фермерських господарств, сільгосппідприємств, 
агрофірм, торговельних організацій. Відвідувачі виставки отримають сучасну  
інформацію про стан сільськогосподарського ринку, ознайомляться з новими 
продуктами та технологіями, а також налагодять контакти, порівняють та 
об’єктивно оцінять пропозиції  аграрного комплексу. 

В рамках виставки будуть проводитися супутні заходи (конференції, семінари, 
круглі столи, презентації) за участю Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА та учасників виставки. 

 Увага! Формується програма роботи супутніх заходів під час роботи 
виставки.  Просимо зголошуватися з темами семінарів та презентацій! 

Детальна інформація про проект та архів заходів на сайті: www.agt.expolviv.ua 

Джерело: www.expolviv.ua 
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Джерело: www.expolviv.ua 
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

Джерело: ”Дебет-Кредит” 

Для боротьби з рейдерством Кабмін 

пропонує запровадити подвійну 

авторизацію при реєстрації прав власності 

Кабінет Міністрів України планує запровадити процедуру подвійної 
авторизації нотаріусів та державних реєстраторів за здійснення реєстраційних дій 
щодо прав власності, яка має побороти рейдерство. Про це повідомив міністр 
Кабінету Mіністрів України Дмитро Дубілет.  

Як пояснив міністр, раніше левова частка всіх випадків рейдерства –  
нелегальної перереєстрації прав власності – відбувається через те, що комп’ютери 
нотаріусів та реєстраторів заражали вірусами. 

«Цікаво, що якщо ніякого зламу не було і реєстратор сам зробив незаконну 
дію, він міг завжди сказати, що його комп’ютер зламали», –  зазначає міністр. 

За його словами, раніше з цим держава планувала боротися, запровадивши 
складні програмно-апаратні комплекси, на які потрібно було б витратити значні 
кошти. 

Він зазначив, що наразі проведення подвійної авторизації буде опцією, однак 
надалі Міністерство юстиції має зробити його обов’язковим. Авторизовуватися 
реєстратори будуть не через SMS, а за допомогою відповідного застосунку Google, 
який є безкоштовним. 

Електронна трудова книжка – новий 

сервіс від Пенсійного фонду України 

На офіційному порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) 
з’явився новий сервіс «Електронна трудова книжка». Вона доступна 
зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП. 

За приміткою сервісу, інформація в «Електронній трудовій книжці» 
відображає трудові відносини, як найманого працівника за основним місцем 
роботи, за даними персоніфікованого обліку ПФУ за період з 2011 р.  

Тож у разі наявності трудових відносин за останнім місцем роботи, які були 
розпочаті у роботодавця до 2011 р., в «Електронній трудовій книжці» дані про них 
будуть відсутні. 

Трудові відносини за зовнішнім сумісництвом в цьому сервісу відсутні.  
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Електронні трудові договори  

та кадрові документи 

12 листопада Верховна Рада України  прийняла у першому  читанні 
законопроект № 2260. Його розроблено у зв’язку з необхідністю приведення 
положень деяких законів України у відповідність до Закону України «Про 
державну службу», удосконалення електронної форми комунікації між 
громадянами, інститутами громадянського суспільства та державними органами, 
а також уточнення окремих понять. 

Цим законопроектом в Кодекс законів про працю (КЗпП) мають ввести нову 
ст. 5. Вона наводитиме визначення письмової форми документа для цілей 
трудового законодавства. 

Письмовою формою документу вважатиметься документ, створений у 
паперовій або електронній формі (у тому числі в автоматичному режимі) з 
дотриманням вимог Законів «Про електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», складення та/або подання, 
та/або надіслання якого передбачається КЗпП. 

Електронний трудовий договір 
На сьогодні ст. 24 КЗпП передбачено випадки укладення трудового договору 

в письмовій формі. 
Додержання письмової форми (тобто складання документу під назвою 

«трудовий договір» або навіть «трудовий контракт») є обов’язковим: 
1) при організованому наборі працівників; 
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими 

природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного 
ризику для здоров’я; 

3) при укладенні контракту; 
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у 

письмовій формі; 
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 КЗпП); 
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою (мається на увазі, 

коли фізособа є роботодавцем); 
7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 
У всіх інших випадках працівник не може бути допущений до роботи без 

укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням 
роботодавця. 

У разі прийняття законопроекту №2260 з працівниками можна буде укладати 
письмові трудові договори в електронному вигляді. Але для цього має бути 
електронний цифровий підпис (ЕЦП) не тільки у керівника підприємства, а й у 
новоприйнятого працівника. Адже договір підписується як роботодавцем, так і 
працівником. 

  
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Якщо фізична особа продає власну 

сільськогосподарську продукцію 

потрібно подбати про Довідку 

Головне управління ДПС у Хмельницькій області нагадує, що до загального 
місячного (річного) оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу 
не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської 
продукції, що, зокрема, вирощена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена 
та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, 
наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення, 
зокрема: 
• садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для 
індивідуального дачного будівництва. Якщо власник сільськогосподарської 
продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не 
використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу; 
• особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в 
натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. Розмір 
земельних ділянок, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних 
часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не 
враховуються. 

Якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, дохід від продажу 
сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню податком на доходи 
фізичних осіб на загальних підставах за ставкою 18% та військовим збором за 
ставкою 1,5 відсотка. 

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) 
її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього 
земельних ділянок. 

Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за 
формою № 3-ДФ затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 
17.01.2014 р. № 32. 

Тобто, підставою для не включення до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від продажу 
власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, 
зібрана, виготовлена, оброблена та/або перероблена такою фізичною особою на 
земельних ділянках, є наявність у такої фізичної особи довідки за формою                               
№ 3-ДФ. 

Довідка видається сільською, селищною, міською радою або радою 
об’єднаних територіальних громад за місцем податкової адреси (місцем 
проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання 
відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки. 
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Джерело: www.agrotimes.net 

В Україні планують створити електронний 

 кабінет для тваринників 

Оригінал довідки за формою № 3-ДФ зберігається у власника 
сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати 
закінчення дії такої довідки. 

Якщо при продажу фізичною особою власної сільськогосподарської 
продукції(крім продукції тваринництва) зазначені умови не виконуються, то сума 
доходу, отриманого від такого продажу, включається до загального місячного 
(річного)оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується на 
загальних підставах (податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та 
військовим збором за ставкою 1,5 відсотка). 

Джерело: www.visnuk.com.ua 

Держпродспоживслужба презентувала Єдиний державний реєстр 
ветеринарних документів – електронну систему видачі ветеринарних документів та 
надання адміністративних послуг. 

Єдиний державний реєстр ветеринарних документів створений 
держпідприємством «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» на 
замовлення Держпродспоживслужби. 

Програмний продукт має на меті встановити єдині правила видачі 
ветеринарних документів на всій території України та унеможливити їх підробку 
чи фальсифікацію. 

Реєстр передбачає авторизацію через єдиний цифровий підпис. «Це дозволяє 
розуміти, хто входить у систему і хто видає ветеринарні документи, – зазначив 
директор Агентства Ігор Клименок. – Крім того, виданий документ містить QR-
код, тому за допомогою телефона можна з легкістю перевірити достовірність 
виданих ветеринарних документів. Для цього не потрібно реєструватися – 
достатньо простого сканування коду через смартфон. Це на 100% унеможливлює 
підробку будь-якого документа». 

Функціонування Реєстру дозволить забезпечити належний контроль за 100%-
вою оплатою адміністративних послуг до відповідних бюджетів та знизить 
кількість помилок за видачі ветеринарних документів. 

Єдиний державний реєстр ветеринарних документів абсолютно інтегрований з 
іншими системами Держпродспоживслужби та з Єдиним державним реєстром 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). 

Також Єдиний державний реєстр ветеринарних документів дає можливість 
контролювати державні установи, рівень прозорості роботи державних інспекторів, 
що знижує до мінімуму відмови у видачі ветдокументів. 

Наразі в Єдиному державному реєстрі ветеринарних документів можна 
отримати ветеринарну довідку, ветеринарне свідоцтво форма № 1, ветеринарне 
свідоцтво форма № 2. 
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Мінекономіки запрошує підприємства 

скористатися державними програмами 

підтримки тваринництва 

Мінекономіки  трансформовано 5 програм державної підтримки 
тваринництва, відповідно до яких підприємства впродовж листопада та грудня 
цього року зможуть отримати відповідну державну допомогу. 

Тож, до уваги представники бізнесу наступні програми та алгоритм 
отримання допомоги: 

1. Компенсація відсоткової ставки  підприємствам. 
Для того, щоб отримати державну допомогу за цією програмою, 

представникам бізнесу необхідно подати у грудні до банківських 
установ  відповідну заявку та документи. В свою чергу банківські установи до 10 
числа подають до Мінекономіки реєстр суб’єктів господарювання, які набули 
право на компенсацію відсотків. Після цього Мінекономіки формує загальний 
реєстр суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків 

2. Компенсація вартості об’єктів, будівництво яких профінансовано за 
рахунок банківських кредитів 

Для участі у такій програмі підприємці у грудні подають до банківських 
установ заявку та документи. Банки до 10 грудня подають до Мінекономіки реєстр 
суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, 
профінансованих  за рахунок банківських кредитів.                 

Після цього Мінекономіки формує загальний реєстр суб’єктів 
господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, 
профінансованих  за рахунок банківських кредитів 

3. Дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби 
Для отримання дотації  за такою програмою фізичним особам до 1 грудня 

необхідно подати до органів місцевого самоврядування визначені Порядком 
документи.                                         

Після цього органи місцевого самоврядування до 5 грудня складають 
відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, та 
подають структурним підрозділам ОДА.                         

Структурні підрозділи ОДА до 12 грудня формують зведену відомість 
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, та подають 
Мінекономіки.  

Мінекономіки впродовж 5 днів затверджує розподіл коштів та забезпечує їх 
спрямування структурним підрозділам ОДА для перерахунку одержувачам. 

4. Часткове відшкодування вартості  будівництва чи реконструкції 
тваринницьких об’єктів 

Щоб отримати часткове відшкодування   юридичним особам необхідно до                                              
5 грудня подати до Мінекономіки заявку та документи. 
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Після цього Мінекономіки до 15 грудня проводить засідання комісії та 
приймає рішення про включення суб’єктів до реєстру суб’єктів господарювання, 
яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів. Мінекономіки 
впродовж 5 днів затверджує розподіл коштів та забезпечує їх перерахунок 
одержувачам. 

5. Часткове відшкодування вартості будівництва чи реконструкції об’єктів із 
зберігання та переробки зерна 

Щоб отримати державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам 
до 05 грудня необхідно подати до Мінекономіки заявку та документи. Після цього 
Мінекономіки до 15 грудня проводить засідання комісії та приймає рішення про 
включення товаровиробників до реєстру сільськогосподарських товаровиробників, 
яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та 
переробки зерна.      

Мінекономіки впродовж 5 днів затверджує розподіл коштів та забезпечує їх 
перерахунок одержувачам. 

Зразки та форми необхідних документів для участі у державних програмах 
можна знайти за посиланням: http://dotacii2019.minagro.gov.ua 

Також звертаємо увагу на те, що необхідно відслідковувати оновлення форм 
заявки для подання документів на сайті за посиланням протягом найближчого часу. 

Джерело:www.me.gov.ua 

Нові правила ввезення харчових 

продуктів тваринного походження 

З 24 листопада 2019 року набуває чинності Наказ Мінагрополітики від                         
16.11.2018 р. № 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на 
митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, 
харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також 
побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, 
переробки» (далі - Наказ № 553), про що попередньо вже було повідомлено всіх 
торгових партнерів України та профільних аграрних об’єднань. 

Наказом № 553 Україною застосовуються принципи зонування та 
компартменталізації. Зазначене відповідає міжнародній практиці «гнучкості» 
торгівлі, коли дозволяється імпортувати тварин або продукцію із зон або 
компартментів, якщо не вся територія країни-експортера є вільною від тієї чи 
іншої хвороби тварин. 

Передбачено зменшення кількості діагностичних досліджень щодо живих 
тварин, що повинні проводитися на території країни-експортера. У результаті буде 
зменшено фінансове навантаження на операторів ринку, що планують ввозити в 
Україну живих тварин. 

Наказом № 553 встановлено вимоги до таких нових категорій продуктів, як 
композитні продукти, желатин, колаген, молозиво, жаб’ячі лапки та равлики,                    
33 категорії побічних продуктів та продуктів їх оброблення, переробки. 
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Направлення податковим органом запитів 

платникам податків про подання інформації 

Податкові органи мають право звернутися до платників податків із письмовим 
запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої 
встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі 
органи функцій, завдань, та її документального підтвердження (п. 73.3 ст. 73 
Податкового кодексу України (ПКУ). 

Письмовий запит про подання інформації надсилається за наявності хоча б 
однієї з таких підстав: 

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому 
законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків 
податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи; 

2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу 
«витягнутої руки» під час здійснення податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ та/або для визначення рівня звичайних 
цін у випадках, визначених ПКУ; 

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у поданих податкових 
деклараціях; 

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником 
податків: 

- податкової накладної покупцю або про допущення продавцем помилок при 
зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 
201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в 
ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування; 

- акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або 
порядку реєстрації акцизної накладної; 

5) у разі проведення зустрічної звірки; 
6) в інших випадках, визначених ПКУ. 
Платники податків зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті 

податкового органу, та її документальне підтвердження (крім проведення 
зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання 
запиту (якщо інше не передбачено ПКУ). 

У разі проведення зустрічної звірки інформація, визначена в запиті, надається 
протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. 

Порядок отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим 
запитом визначається постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1245 «Про 
затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної 
податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим 
запитом», із змінами та доповненнями. 
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Фінансова грамотність для малих  

і середніх фермерів –  

 доступ до фінансування  

Більшість невеликих фермерських господарств потребують кредитів для 
подальшого розвитку. Але, переглянувши вимоги на одержання позик, не 
поспішають використовувати можливості додаткового фінансування.  

З метою змінити цей сценарій у Львові працює Громадська спілка 
«Національний центр розвитку агрофінансування». Проводячи тренінги та 
консультанції, спеціалісти допомагають аграріям підвищити фінансову 
грамотність на базі інноваційної платформи від компанії «АгріАналітика». Серед 
багатьох можливостей, що вона надає фермеру – обґрунтування 
кредитоспроможності підприємства. Три інноваційні продукти на платформі для 
аграріїв відповідають трьом вимогам для одержання кредиту. Користуватись цими 
продуктами може будь-який фермер без спеціальних фінансових знань, тому що 
платформа максимально автоматизована та проста у використанні.  

Отже, перша вимога фінустанов – наявність чіткої стратегії підприємства. 
Кредитору потрібно впевнитись, що виданий кредит використовуватиметься за 
призначенням. Для цього фермеру треба мати виробничий план, розрахунки 
витрат та доходів, технологічні карти за вирощуваними культурами. Виконати 
вимогу можна з продуктом «AgriAnalytica: Бізнес-план» Сформований в програмі 
бізнес-план обґрунтовує доцільність виділення коштів підприємству, його можна 
подати разом з заявкою на кредит, грант або державну допомогу.  

Друга вимога - прозора модель бізнесу. Кредитор хоче бачити, чи ефективно 
використовуються кошти на підприємстві. Податкова та статистична звітність, 
нарахування заробітної плати, облік розрахунків паїв і подібні фінансові операції 
мають бути зафіксовані у документації підприємства. Цій вимозі відповідає 
AgriAnalytica: Бухгалтерський облік онлайн. Головним плюсом системи є повна 
автоматизація: всі необхідні бухгалтерські проводки та документи формуються 
програмою, в той час як фермер або його бухгалтер вводять лише первинні дані.  

 І третя вимога –  задовільна організація роботи господарства. Кредитор може 
відмовити, якщо низько оцінить здібність керівника контролювати свій бізнес. 
Власник повинен мати  аналітичні звіти про роботу підприємства, на основі яких 
оцінюватиме планові та фактичні показники ефективності бізнесу. Цю вимогу 
можна виконати з AgriAnalytica:Управління виробництвом. Звіти з 
бухгалтерського обліку та управління виробництвом дозволяють керівнику 
оперативно відстежувати дані про використання матеріальних ресурсів, рух 
грошових коштів, наявність заборгованості, а також отримувати інформацію про 
проведені роботи в розрізі культур та полів. 

Роман Розмус, Громадська спілка «Національний 

центр розвитку агрофінансування»  
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Консультанти громадської спілки індивідуально навчають фермерів 
формувати пакет документів на одержання кредиту та допомагають подавати 
заявки до фінустанов. Фермери, що використовують онлайн-продукти для обліку 
та управління бізнесом і хочуть, відповідно, подати заявку онлайн, мають змогу 
зареєструватись в електронному Кабінеті Аграрія. Через е-Кабінет доступні всі 
напрями державної фінансової підтримки, гранти та кредитні пропозиції від 
банків, постачальників, покупців сільськогосподарської продукції.  

Команда спілки запрошує аграріїв до членства! З нами отримало 
фінансування вже 225 малих та середніх фермерів! 

 

Участь фермерів  у проекті «Створення 

Всеукраїнського мережевого  

бізнес-інкубатора для диверсифікації 

сільськогосподарського виробництва 

 і розвитку кооперації у сільській місцевості  

Український державний фонд підтримки фермерських господарств став 
переможцем конкурсу проєктів регіонального розвитку, які будуть реалізовуватися 
за рахунок коштів Європейського Союзу. 

Проєкт «Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для 
диверсифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у 
сільській місцевості» надає можливість українським фермерам пройти тренінги за 
участю: успішних бізнесменів, кращих академічних фахівців, державних 
законотворчих інституцій. Більше 50-ти різновидів сільськогосподарської 
діяльності. 

За проектом, навчання повинні пройти не менше ніж 10 000 претендентів на 
участь у Бізнес-інкубаторі, серед яких буде обрано 5000 тих, хто отримає 
подальшу підтримку. 

Першою фазою реалізації проекту є визначення 50 із 70 актуальних напрямків 
діяльності створюваного Бізнес-інкубатора. 

Для цього необхідно: 
- Зайти на сайт www.fondfermeriv.org.ua та обрати із 70 напрямів діяльності 

Бізнес-інкубатора найбільш актуальні та пріоритетні для Вас курси дистанційного 
навчання на сайті; 

- Надіслати інформацію щодо участі фермера у Проекті на електронну адресу: 
lvivudfpfg@ukr.net  для здійснення аналізу поданої інформації та наданню 
подальших консультацій. 

Додаткову інформацію у Львові можна отримати за телефонами: 0677818287 
(Оксана Розмус), 0972107457 (Наталія Кульчицька). 

Джерело: Укрдержфонд підтримки фермерських господарств 
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В Україні виробництвом меду займається близько 400 тисяч пасічників. 
Про це йшлося під час робочої зустрічі заступника міністра розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства України Інни Мєтєлєвої з 
представниками громадських організацій з обговорення питань розвитку 
бджільництва. 

За словами I. Мєтєлєвої, міністерство виступить майданчиком для 
обговорення питань бджільництва та прийняття відповідних рішень. Так, буде 
створено відповідну робочу групу за участі відповідальних департаментів 
міністерства, інших відомств та профільних асоціацій. 

“За оцінками експертів виробництвом меду в країні займається близько 400 
тисяч пасічників, які потенційно можуть долучитися до програм державної 
підтримки. В свою чергу, ми хочемо отримати від виробників обґрунтовані 
пропозиції щодо напрямів держпідтримки на підставі чітких розрахунків. Адже 
важливо розуміти який економічний вплив це матиме на виробництво, експорт, 
рівень зайнятості, створення робочих місць та соціально-економічний розвиток 
сільських територій”, – зазначила I. Мєтєлєва. 

У ході зустрічі були обговорені ключові питання галузі бджільництва та ринку 
меду, зокрема, щодо правового врегулювання галузі бджільництва, реєстрації пасік, 
державного контролю за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, збільшення 
експортних квот для виробників меду, держпідтримки, розвитку напрямів аграрної 
освіти тощо. 

За даними міністерства тільки за 2018 рік у господарствах усіх категорій 
вироблено 71,3 тис. тонн меду, у тому числі 0,9 тис. тонн меду – у 
сільськогосподарських підприємствах (1,5%). 

В Україні створять робочу 
групу задля вирішення нагальних 

проблем галузі бджільництва 

Джерело: www.freshbusinessexpo.com 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Верховна Рада ухвалила ще два 

зeмельні законопроєкти 

Верховна Рада України прийняла в першому читанні і за основу законопроєкт 
№ 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих 
актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 
відносин». 

Документ пропонує внести зміни до земельного законодавства, зокрема, щодо 
передачі землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які 
потрібні державі для виконання її функцій) в комунальну власність сільських, 
селищних, міських рад, а також затвердити на законодавчому рівні механізм 
порядку встановлення і фіксування в Державний земельний кадастр кордонів 
громад. 

Відповідний законопроект підтримали 272 народних депутати. 
Крім того, ухвалено законопроєкт №2195 про реалізацію земельних ділянок 

державної та комунальної власності або прав на них виключно на конкурентних 
засадах через електронні аукціони. 

Законопроєкт також передбачає проведення в онлайн-форматі процедур 
оренди землі та інших угод про передання прав на користування землею. «За» 
проголосували 262 народних обранці. 

Законопроєкт про ринок землі 

ухвалено в першому читанні 

13 листопада  Верховна Рада України ухвалила у першому читанні 
законопроєкт  № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», рекомендований 
парламентським комітетом з питань аграрної та земельної політики. 

Проєктом Закону пропонується визначити особливості правового 
регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на 
основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки, зокрема                                     
з 01 жовтня 2020 скасовується заборона на відчуження земель 
сільськогосподарського призначення усіх форм власності. 

 
Джерело: www.rada.gov.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 

42486 4623310300:08:000:0453 16.9112 Львівська область,Перемишлянський 

район, Бібрськаміська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.12.2019           

11:00  

42496 4625383200:02:000:0093 24.3160 Львівська область,Стрийський район, 

Ланівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

12.12.2019           

14:00 

42495 4625383200:02:000:0090 21.9180 Львівська область,Стрийський район, 

Ланівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарськ

ого виробництва  

 

12.12.2019           

14:00 

42628 4621885800:04:000:0420 9.3128 Львівська область,Золочівський 

район, Почапівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

16.12.2019           

11:00 

 

42632 4620384000:08:005:0009 2.8105 Львівська область, 

Бродівський район, за межами 

Паликоровівської сільської ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

16.12.2019           

11:00 

43019 4622482000:11:000:0016 10.0000 Львівська область,Мостиський район, 

Дидятицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.12.2019           

11:00 

43020 4622482000:17:000:0025 
11.0000 Львівська область,Мостиський район, 

Дидятицька сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.12.2019           

11:00 

42913 4625582900:06:000:0001 2.6054 Львівська область,Турківський район, 

Завадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.12.2019           

11:00 

43011 4625582900:06:000:0004 1.3094 Львівська область,Турківський район, 

Завадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.12.2019           

11:00 

43014 4625582900:10:000:0006 18.4127 Львівська область,Турківський район, 

Завадівська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.12.2019           

11:00 

43016 4625582900:10:000:0010 
12.4370 Львівська область,Турківський район, 

Завадівська сільська рада 

 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.12.2019           

11:00 

43025 4625883900:05:000:0142 7.6000 Львівська область,Яворівський район, 

Дрогомишльська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

17.12.2019           

11:00 

42989 4621580600:05:006:1412 3.7542 Львівська область, Жидачівський 

район, с. Бережниця 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

18.12.2019           

14:00 

43215 4622186600:10:000:0130 27.6000  Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стрептівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

20.12.2019           

11:00 
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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 

43218  4622185900:15:000:0146  11.5000  Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Стародобротвірська сільська 

рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

20.12.2019           

11:00  

43220 4624887400:14:000:0018 5.4254  Львівська область, Сокальський 

район, Тартаківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

20.12.2019           

11:00 

43222 4622789200:23:000:0064 8.3380  Львівська область, Жовківський 

район, Туринківська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарськ

ого виробництва  

 

20.12.2019           

11:00 

Підприємство виплачує плату за оренду 

паю фізособі: що з оподаткуванням 

Доходи фізичної особи платника податку від здавання в оренду земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового 
паю оподатковуються військовим збором за ставкою 1,5% та податком на доходи 
фізичних осіб за ставкою 18%.  

Bідповідно до положень Цивільного кодексу України за договором найму 
(оренди), наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у 
користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача 
справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. 

Відповідно до ст. 164 Податкового кодексу України  (ПКУ )до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, 
зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове 
володіння та/або користування. 

Нормами Кодексу передбачено, що податковим агентом платника податку – 
орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є 
орендар. 

Об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, 
зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного 
платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. 

Доходи, від надання в оренду (суборенду) земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 
оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, 
18%. Крім того, податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) 
оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати збір із суми 
такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5%. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Підготовка до сезону вирощування: 

 планування і складання технологічних карт 

Успішне рослинництво починається з детального та ефективного планування 
виробничого сезону. А щоб планування було дійсно ефективним, потрібно для 
початку об’єктивно оцінити наявні в господарства ресурси.                                                          
І в першу чергу – земельні: адже в нашому випадку це головне знаряддя та засіб 
виробництва. 

Дослідження ґрунту вітчизняні агровиробники почали проводити порівняно 
нещодавно, а багато хто й досі не воліє витрачатися на цю «зайву операцію». 
Проте витрати на дослідження – ніщо у порівнянні з економією на внесенні 
добрив, яку можна отримати завдяки подібному дослідженню. 

«Дослідження ґрунту дає змогу зрозуміти основні питання живлення: що, 
скільки та коли потрібно внести, щоб виростити запланований врожай. Також дані 
агрохімічних досліджень дають відповідь на ще одне досить розповсюджене 
питання: «Щедро вніс добрива, тож чому рослини все одно із ознаками нестачі?..» 
Оскільки на рухомість та засвоюваність елементів живлення впливає рН ґрунту, 
то, знаючи вміст елементів живлення, органічної речовини в ґрунті, його рН та 
деякі інші важливі показники, можна набагато ефективніше спланувати не тільки 
повну систему живлення, але й основні моменти вирощування тієї чи іншої 
сільськогосподарської культури», – зазначає Сергій Сальніков, кандидат с.-г. наук, 
керівник сервісно-технологічного відділу компанії UKRAVIT.  

Найменування випробувань Значення для планування вирощування 

Визначення вмісту гумусу 

Для планування системи живлення, планування сівозміни (підбору оптимальних 

культур), планування системи захисту (залежно від вмісту у ґрунті органічної 

речовини, можуть бути нюанси із використанням ґрунтових гербіцидів), підбір 

сортів чи гібридів (рівень інтенсивності) 

Визначення рН 

Для планування сівозміни (рН впливає на вирощувану культуру), планування 

заходів із розкислення (за необхідності), планування системи живлення (рН 

впливає на засвоюваність добрив та їх вид) 

Визначення вмісту макро-, 

мезо- та мікроелементів 

Для планування системи живлення, виявлення дефіцитів, планування основного 

живлення та підживлень для конкретної культури 

Визначення вмісту солей 
Для планування живлення, оцінки засоленості ґрунтів та планування можливих 

заходів із покращення стану ґрунту 

Визначення вологи 
Для визначення вологозберігаючих заходів, планування системи вирощування з 

урахуванням наявної вологи тощо 

Визначення залишків 

пестицидів у ґрунті та їхньої 

кількості 

Для планування сівозміни (з урахуванням впливу залишків ЗЗР на культури) 

Завдання, які вирішує агрохімічне дослідження ґрунту 
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Повний аналіз ґрунту, який проводять в лабораторії «Інституту здоров’я 
рослин», виконується за рядом показників та дає цілісну комплексну картину 
ситуації на полі. 

«На поля з кожним роком лягає дедалі більше пестицидне навантаження. Бо, 
застосовуючи препарат, складно точно спрогнозувати, коли він розкладеться – це 
залежить від багатьох факторів: світла, температури, зволоженості ґрунту, 
наявності та активності мікробіоти. Тому дослідження на залишкову кількість 
пестицидів дає змогу попередити потенційні проблеми. Крім того, визначивши 
наявність залишкових кількостей пестицидів у ґрунті та ідентифікувавши їх, 
можна підібрати культури, які найдоцільніше вирощувати», – розповідає Сергій 
Сальніков. 

Після проведення досліджень в «Інституті здоров'я рослин» узгоджують 
додаткові побажання замовника і розробляють систему живлення, а за потреби – 
меліоративні заходи. Система живлення включає основне та листкове 
застосування добрив і мікродобрив, визначає норми, та фази внесення і, власне, 
вид добрив. При розрахунках враховуються сортові особливості, ґрунтово-
кліматичні умови та запланована врожайність. Подібні агрохімічні дослідження, 
каже фахівець, доцільно проводити щорічно. Адже, залежно від культури, 
погодних умов та інших факторів, показники вмісту того чи іншого елемента 
змінюються. Особливо це стосується доступних форм. 

Повне дослідження ґрунту в «Інституті здоров'я рослин» виконується 
протягом 10 днів, мінімальне – лише 5 днів. А ще за 3 дні фахівці Інституту 
формують комплексні системи захисту та живлення рослин для конкретного поля 
і надають замовнику рекомендації. 

«Відбір проб найкраще проводити одразу після збирання культури, до 
проведення обробітку. Можливий також інший час відбору, але це потрібно 
враховувати в подальшому при розробці рекомендацій щодо живлення. Відбір 
може проводитися вручну або механізовано. Залежно від методів відбору та мети, 
що ставить перед собою господарство, кількість проб та методики узгоджуються 
індивідуально», – пояснює Сергій Сальніков. 
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Щоб оптимізувати процес відбору проб ґрунту та зробити його якісно, 
«Інститут здоров’я рослин» співпрацює з компанією «Скок Агро». Представники 
компанії самостійно відбирають проби ґрунту, маркують їх відповідним чином та 
доставляють до лабораторії. 

Розгорнутий аналіз ґрунту дасть змогу оптимізувати не лише живлення та 
систему захисту (обрати оптимальні види та норми добрив, засоби захисту із 
урахуванням залишкових концентрацій пестицидів, наявної вологи в ґрунті та 
вмісту в ньому органічної речовини тощо), але й систему обробітку ґрунту – з 
огляду на вміст вологи, рН та рівень засоленості. І, можливо, дещо скоригувати 
сівозміну, доки є така можливість. 

«В більшості випадків культури підбирають по сівозміні, що запроваджена в 
господарстві, агрохімічне дослідження вказує тільки, скільки та яких добрив 
потрібно застосувати. Визначення рН ґрунту може вплинути на культуру, що 
вирощуватиметься, адже процес зміни даного показника – тривалий та економічно 
затратний», – каже Сергій Сальніков. 

Отже, ситуацію із ґрунтом визначили, й своє поле аграрій завдяки «Інституту 
здоров'я рослин» тепер знає достеменно. Далі йде досить складний етап 
планування майбутнього виробничого сезону. Звісно, в цьому питанні 
допоможуть й рекомендації фахівців, проте детальну технологічну карту у 
господарстві складають самостійно. 

Джерело: www.superagronom.com 

Джерело: www.doagro.in.ua 



29 

2019 / № 20 (115) 

Підготовка сільськогосподарської 

техніки до зимового періоду 

Якість сільськогосподарської техніки – один із найголовніших чинників 
впливу на ефективність догляду за земельною ділянкою, збір урожаю та інших 
робіт. Зазвичай, перед покупкою трактора або мінітрактора, фермер вивчає 
можливості та функції техніки, яку планує придбати. Але не менш важливим є 
умови зберігання сільськогосподарских машин після придбання. 

Коли техніка не використовується, вона потребує особливих умов зберігання. 
Тільки так можна гарантувати її якісну роботу. «Найнебезпечнішим» сезоном з 
точки зору умов зберіганя є зима. Ми вже писали про те, як можна 
використовувати техніку в зимовий період, але якщо ви не збираєтеся цього 
робити, то треба подбати про її збереження. Основне, про що треба подбати перед 
початком зимового сезону – це дах над «головою» трактора. Як обладнати зимове 
сховище для машини – залежить лише від можливостей хазяїна. 

Найкращим варіантом зимівлі для трактора стане фундаментальний бокс із 
системою обігріву. Сьогодні будівельний ринок пропонує безліч матеріалів для 
оббивки стін, покрівлі, підлоги. Ви можете звернутися в одну з багатьох фірм, які 
професійно займаються будівництвом господарських приміщень, або зайнятися 
облаштуванням самому. 

Облаштувавши сховище, ви будете мати тепле приміщення для  проведення 
необхідних технічних робіт..  Техніка буде захищена від корозії і готова до 
використання в удь який момент.  Кошти, які ви витратите на облаштування 
зимового сховища для техніки окупляться вже через рік-два. 

Якщо ж у вас недостатньо коштів для спорудження або облаштування боксу, 
то збудуйте хоча б тимчасових бокс, наприклад з металевого листа, або зробіть 
навіс. Для боксу краще не використовувати легкозаймисті матеріали, наприклад 
рубероїд або пластик. Працюючий двигун може дати іскру і спричинити пожежу. 

Якщо техніка залишається на відкритій ділянці, то обов’язково треба 
забезпечити миття, консервацію та герметизацію трактора, та встановити його на 
підставки. Крім того, необхідно зняти деталі, які можуть пошкодитися та 
влаштувати їх на зберігання.  

Один з процесів підготовки техніки – консервація. 
В нашому кліматі різки перепади температури вже не дивина. За таких умов 

техніка стає надзвичайно схильна  до корозії. Для того щоб від неї захиститися 
необхідно правильно підготувати техніку. Перший крок – це очищення. Необхідно 
очистити трактор від бруду, пилу, мастила, залишків добрив тощо.   
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Для миття тракторів існує багато різноманітних спеціальних очищувальних 
засобів. Вони з легкістю справляться з будь-якими забрудненнями. Після 
очищення та висихання всі непофарбовані металеві деталі трактора необхідно 
«законсервувати».  «Консервації» підлягають ті деталі, які залишилися на 
машині, а також ті, які сховали на збереження. 

Консервація – це захист сільськогосподарської техніки від руйнівного 
впливу корозії за допомогою спеціальних матеріалів. Ці матеріали поділяються 
на пластичні, рідкі та плівкові. 

Пластичні матеріали для консервації – це, насамперед, мастила. Але варто 
пам’ятати, що мастила важко піддаються розконсервації, хоча їх захисні 
властивості знаходяться на високому рівні. Найбільш популярними серед 
фермерів є мастила Гарматне і ВТВ-1. 

До рідких засобів для консервації відносяться оливи. Вони, в свою чергу, 
поділяються на робочі та консерваційні. Робочі використовують для різних 
сільськогосподарських машин, але їх захисні властивості тривають не дуже 
довго. Консерваційні застосовують для внутрішньої та зовнішньої консервації 
металічних деталей на період зберігання. Після закінчення терміну консервації їх 
обов’язково замінюють на робочі оливи.   

До плівкових покриттів відносяться інгібіторні тонкоплівкові покриття 
(ІТП), воскові суміші (мікрокристалічні воскові суміші) і смолянисті покриття.  

Двигун – це «серце» машини, і його треба зберігати особливо ретельно. 
Перш за все необхідно законсервувати деталі, які знаходяться на поверхні. Якщо 
на тракторі немає капоту, то двигун краще запакувати в полімерну плівку або 
інший схожий матеріал. 

Зазвичай двигуни піддають консервації прямо на тракторах. В попередній 
статті ми вже описували процес консервації за допомогою робочої оливи. При 
цьому можна використовувати те саме мастило, яка вже є двигуні, за умови якщо 
це мастило ще не підлягає заміні. Але запам’ятайте, що заливати інгібіторні 
присадки прямо в картер двигуна не варто, так як вони можуть залишитися на 
стінках і не будуть ефективними.   

Усі паливні системи консервують робочо-консервативним паливом, 
температура якого не повинна перевищувати 20°С. Щоб зрозуміти яку кількість 
палива необхідно залити в бак для консервації, відміряйте стільки палива, 
скільки буде достатньо для роботи двигуна до 8 хвилин. Необхідно заповнити 
картер двигуна і паливного насоса. Після цих процедур запустіть двигун на 5-10 
хвилин, зупиніть його, відключіть подачу палива і прокручуйте колінчастий вал 
30-40 секунд. 

Якщо ви зберігаєте двигуни на відкритій території, то їх слід накрити 
брезентом, полімерною плівкою або іншим матеріалом. 

Батареї та акумулятори, перед зберіганням необхідно повністю зарядити. 
Акумулятори, які працювали перед цим досить тривалий час, треба поставити на 
розрядку для перевірки. Тривалість розрядження батареї коливається від 7,5 до 
5,5 годин, в залежності від щільності електроліту в батареї.  
Джерело: www.agrotech-zahid.com 
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Pегіони з найвищою 

шкодочинністю гризунів на полях 

Джерело: www.сonsumer.gov.ua 

В українських садах почали 

з’являтися нові екзотичні 

шкідники та хвороби 

Зі зміною клімату в садах України з’явилися нові шкідники, яких до 
потепління не було.  Про це розповів провідний інженер Ботанічного саду ім. М.М. 
Гришко Олексій Сорока. 

Експерт зауважив, що боротися з ними потрібно правильно – з осені, інакше 
вони знищать рослину. 

Є такі хвороби, які зараз непомітні. Рослина росте, і все добре. А навесні 
з’являється курчавість на персику, наприклад. Також існує така проблема, як 
самшитова вогнівка, яка за тиждень з’їдає кущ. Раніше її не було. Або пройшли 
заморозки, замерзли абрикоси і вишні. А насправді це може бути маніліоз. Він дає 
опіки. 

Рослини потрібно обробляти восени, так як спори ховаються в корі, на 
листках. Також необхідно збирати опале листя. У них можуть бути хвороби. 

Навесні теж, до розпускання листя, коли тільки починають з’влятися бруньки, 
потрібно обробляти рослини фунгіцидами», – розповідає науковець. 

Він також зауважує, що у зв’язку зі зміною клімату не потрібно поспішати 
утеплювати вуличні рослини восени. Якщо раніше робили це в листопаді, то зараз 
це потрібно робити десь у грудні. 

«Якщо дерево або рослина почало цвісти восени, то це вплине на цвітіння 
навесні. Буде менше квітів, але це – не критично», – відзначає O. Сорока. 

Джерело: www.agro-business.com.ua 

За даними моніторингу Держпродспоживслужби України, відсоток 
заселених площ у посівах озимої пшениці по парах становить 10-20%, у посівах 
озимої пшениці, висіяної по стерньовим попередникам, площа заселення 
гризунами становить 15-30%, у посівах озимини після зібраного соняшника – 
30%. Подекуди гризунами заселено до 80% площ, за чисельності 0,8-4 жилих 
колоній з 2-5, макс. 8-9 жилими норами на 1 га (Волинська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Чернівецька, Хмельницька). 

У посівах озимого ріпаку нараховується 1,1-3 колоній на гектар, в них                       
по 1-4 жилих нори, заселено до 30% обстеженої площі (Запорізька, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська обл.).  

Збереження сходів озимих культур забезпечує своєчасне виявлення та 
знешкодження гризунів у разі 3-5 і більше жилих колоній на гектарі через 
внесення в нори отруєних принад дозволених родентицидів. 



32 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 20,00 30,00 40,00 

Капуста  білоголова 3,00 3,50 5,50 

Капуста броколі 30,00 32,50 35,00 

Кабачок 30,00 32,30 35,00 

Картопля стандарт 5,00 8,00 9,50 

Морква стандарт 4,50 5,50 6,50 

Буряк столовий  3,50 4,70 6,00 

Капуста савойська  14,00 15,00 16,00 

Огірок корнішон 15,00 15,00 15,00 

Гарбуз 8,00 9,00 10,00 

Квасоля біла 35,00 42,50 50,00 

Перець конусоподівбний 
Білозерка 

12,00 13,50 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 6,50 7,00 7,50 

Промідор салатний 

жовтий 
15,00 18,50 22,00 

Редька чорна  10,00 10,00 10,00 

Салат 50,00 65,00 80,00 

Часник 25,00 35,00 45,00 

Виноград темний 22,00 23,50 25,00 

Яблуко Чемпіон 7,00 8,70 10,00 

Фундук ядро 300,00 325,00 350,00 

Яблуко Декоста 8,00 8,50 9,00 

Яблуко Гала 6,50 8,20 10,00 

Чорнослив із кісточкою 30,00 30,00 30,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряча печінка 55,00 55,00 55,00 

Індиче стегно 105,00 105,00 115,00 

Сом жив. 100,00 135,00 135,00 

Білий амур   жив. 80,00 80,00 119,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 18.11.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 

2019 / № 20 (115) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 18.11.2019 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 

Висівки пшеничні 3100 198 

Гірчиця 11000 

Горох 6275 5167 185 

Гречка 13000 12500 500 

Жито 2 клас 5000 

Коріандр 12000 

Кукурудза 4441  3801 3170 155 152 178 

Льон 10250 10700 

Макуха соняшникова 3700 

мука 1 сорт 6800 

Нут 9000 9000 

Овес 5350 4500 

Олія соняшникова 16600 23700 610 

Просо 6250 

Пшениця 2 клас 5408 4680 4525 4600 192 188 

Пшениця 3 клас 5393  4547 4450 4550 190 184 

пшениця 4 клас 5276  4539 4500 186 200 

пшениця 6 клас 3963  

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО 
9500 330 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО 
388 

Ріпак з ГМО 10400 

Соєва олія 678 

Соняшник 9400 8722  8000 

Сорго біле 4200 3633 

Соя 8303  7999 8800 8110 343 

Соя без ГМО 8125 8000 328 

Спельта 350 

Шрот соняшниковий 5600 186 

Ячмінь 4808 4060 4200  169 200 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Тренінг «Keep Calm  

або мораторій давай, до 

побачення» 

21 листопада 2019 р. 
 

м. Київ, 

вул. Івана Франка,15а 
www.land.omp.ua 

Львівський 

Індустріальний День 
21 листопада 2019 р. 

м. Львів, 

Центр Шептицького 

Українського 

Католицького 

Університету, вул. 

Козельницького, 2 

www.loda.gov.ua 

Форум якісного 

регулювання бізнесу 

26 листопада 2019 р. 

 

м.Київ, 

Адмірал Холл, 

 вул. Хрещатик, 7/11 

www.epravda.com.ua 

V Національний 

виноробний форум 2019  
28 листопада 2019 р. 

м.Київ,  

Торгово-промислова 

палата України, вул. 

Велика Житомирська,33 

www.ucci.org.ua 

Конференція  

«Pro100 Agro» 
03 грудня 2019 р. 

м.Київ, 

КВЦ Парковий, вул. 

Паркова дорога, 16 А 
www.pro100agro.com 

Український зерновий 

форум 2019  
04 грудня 2019 р. 

м.Київ, 

Прем’єр Готель Русь,  

вул. Госпітальна, 4 
www.oleynik.company 

XVI Міжнародна 

конференція 

«Овочі і фрукти -2019. 

Експортний прорив» 

3-5 грудня 2019 р. 

м. Київ, 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський 

проспект, 15 

www.fruit-inform.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  .  
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