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31 січня у Львові відбувся публічний звіт Департаменту агропромислового 
розвитку області за результатами досягнутими у розвитку АПК  минулого року та 
окреслено перспективні тенденції пріоритетних проектів в наступні періоди. 

Участь у заході прийняли перший заступник голови Львівської ОДА 
Ростислав Замлинський, агровиробники області, президент Львівської Аграрної 
палати (ЛАП) Павло Музика, голова управи ЛАП Iгор Вуйцик, заступник голови 
управи ЛАП Ганна Кущак, уповноважені ЛАП із районів області Дмитро Мороз, 
Василь Лесів, Анатолій Биць, представники науки та громадськості. 

Детальну інформацію про результати розвитку АПК на Львівщині 
представила т.в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку ОДА 
Людмила Гончаренко, яка, зокрема відзначила позитивні тенденції розвитку  
фермерства завдяки фінансовій підтримці обласного бюджету в 2018 році. 
Детально охарактеризувала Людмила Гончаренко і реалізацію розвиткових 
проектів в АПК.  

У 2018 році обсяг валового сільськогосподарського виробництва в області 
порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 4,7%. 

Загалом в 2018 році аграрії зібрали 1432,3 тисяч тонн зернових та 
зернобобових культур, що становить 102,7% до аналогічного періоду минулого 
року. Також збільшили обсяги виробництва сої на 38,7% (зібрали 147,7 тис тонн), 
соняшнику на 33% (80 тис тонн), картоплі на 0,2% (1695,5 тис тонн), овочів на 
1,5% (502,8 тис тонн), плодів і ягід на 33,6% (118,1 тис тонн), яєць на 1% (537,2 
млн штук). 

Найбільшу урожайність пшениці зібрали ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед»,               
ПП «Західний Буг»,ТзОВ «Апогей Агро», ТЗОВ «Захід Агро МХП», соняшника –  
ПАФ «Батько і син», ТОВ «Броди Агро», ТОВ «Барком», ТЗОВ «Захід Агро МХП», 
бобових – ПП «Лугове», ТОВ «Підгірці», ТзОВ «Апогей Агро», ФГ «Сяйво-
Стрий». 

У 2018 році на підтримку сільськогосподарських товаровиробників Львівської 
області з бюджетів усіх рівнів залучили 131,7 млн грн., в тому числі державний 
бюджет – 107,5 млн грн, обласний бюджет – 19,5 млн грн, районні бюджети –        
4,7 млн грн.  

Завдяки фінансовому ресурсу виплатили дотації 15,2 тис фізичним особам за 
утримання 21,7 тис голів молодняка ВРХ в сумі 26,8 млн грн. 

Фермерство на Львівщині 

динамічно розвивається 
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Також 57 господарств області отримали дотацію на корів у сумі 8,3 млн грн, а 
14 господарств компенсацію за придбання 1,2 тис голів племінних тварин у сумі 
6,3 млн грн. 

За сприяння державних програм здешевили 98,7 млн грн кредитних коштів, 
оновили 232 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва, заклали 221,5 га садів і ягідників, збудували та ввели в дію 
фруктосховище потужністю 2,2 тис тонн. 

У 2018 році експорт аграрної продукції здійснювали 99 підприємств з них             
64 виробники харчових продуктів та 53 виробники сільськогосподарської 
продукції. 

У структурі експорту переважали продукти рослинного походження, та готові 
харчові продукти. Також 23 % експорту становили  жири та олії тваринного або 
рослинного походження та 4 % живі тварини, продукти тваринного походження. 

З метою ефективного раціонального використання земель, на Львівщині 
триває аудит земель сільськогосподарського призначення. 

Землі, які не використовують, активно подають на аукціони, кількість яких 
значно зросла. Цьогоріч на аукціони виставлено 4,2 тисяч гектарів, з яких продали 
право оренди на 3,7 тис га. 

За результатами аудиту площа необробленої ріллі скоротилась і становить 
47,3 тис га. Найбільше таких земель – у Старосамбірському, Дрогобицькому, 
Радехівському районах. 

В області також працює 141 сімейна молочна ферма, в тому числі 44 з 
них  відкрили за підтримки Канадського проекту «Розвиток молочного бізнесу в 
Україні. 

Також в 2018 році в області ввели в дію 15 нових об’єктів агропромислового 
виробництва. 
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У Стрию відбувся тематичний 

семінар з питань державної 

реєстрації майнових прав 

23 січня у Стрию відбувся семінар на тему: «Державна реалізація права 
власності  на гідротехнічні споруди: проблемні питання».  

Участь у семінарі прийняв президент Львівської Аграрної палати Павло 
Музика, представники реєстраційної служби Cтрийщини, голови сільських рад, 
представники агробізнесу, юристи органів місцевого самоврядування та інші. 

Із вступним словом до учасників семінару звернувся перший заступник 
голови Стрийської райдержадміністрації Любомир Кащук, який відзначив 
актуальність вирішення зазначеного питання для землекористувачів, сільських 
рад, підприємців, які розвивають ставкове рибальство. 

 Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у 
Львівській області Оксана Куманська-Нор звернула увагу на важливість 
обговорення проблемних питання в сфері держреєстрації і досягнення 
результатів. Актуальна правова інформація надається на Львівщині громадянам і 
сільським головам при потребі фахівцями Бюро безоплатної правової допомоги.   

Державний реєстратор Стрийської райдерждадміністрації Володимир Кубай 
перелічив перелік проблемних питань, які ускладнюють здійснення реєстраційних 
процедур гідротехнічних споруд у випадках прийняття їх на баланс сільських рад 
як безхазяйного майна.   

Один із учасників семінару, голова Дашавської селищної ради Стрийщини 
Тарас Греськів відзначив важливість проведення роз’яснювальних процедур, що 
дозволить уникати помилок при здійсненні реєстраційних дій сільськими радами.      
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24 січня у Львові відбулася нарадa голови Львівської ОДА з суб’єктами 
господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема і 
підприємствами АПК.  

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка у вступному слові 
відзначив, що динаміка розвитку економіки є позитивною, а виробники 
поступово переорієнтовуються на нові ринки збуту.  

Заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів в рамках виступу розповів 
про  діяльність Cлужби підтримки бізнесу Львівщини. За словами Р. Филипіва, за 
результатами 2018 року зростання ВРП становить +3%, сільського господарства 
на 4,7 %, а збільшення експорту товарів +19,4%.  

Заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у 
Львівській області Ростислав Волошин розповів про основні кроки для виходу 
агровиробників на зовнішні ринки і кроки бізнесу необхідні для належної 
реєстрації експортних  потужностей, для одержання ветеринарних документів та 
фітосанітарного сертифікату. За підсумками минулого року суб’єктам 
господарювання Львівщини видано близько 17 тис. фітосанітарних сертифікатів і 
близько 6 тис. ветеринарних сертифікатів.   

Про успішний досвід участі у міжнародній торговельній місії для сприяння 
виходу на ринок Азербайджану, організованій Департаментом економічного 
політики ЛОДА в 2018 році, розповів голова ФГ «Добра корівка» (виробник сирів 
під ТМ «Мукко») із Стрийського району Назар Кміть.  

В рамках наради підприємці області підняли також ряд актуальних питань 
стосовно організації транспортних перевезень, зокрема на експорт продукції 
АПК, термінів відшкодування ПДВ при експорті продукції та інші. 

Динаміка розвитку економіки  

Львівщини є позитивною 
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У Львові обговорили актуальні питання 

розвитку бджільництва 

17 січня у Львові відбулася семінар-нарада з актуальних питань розвитку 
бджільництва в області. Учасниками наради стали фахівці Головного управління 
Держпродспоживслужби області, Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, бджолярі, агровиробники, представники громадськості. 

Із вступним словом до учасників семінару звернувся начальних Головного 
управління Держпродспоживслужби у Львівській області Євген Баркит, який 
наголосив на важливості налагодження системної співпраці між пасічниками, 
фахівцями служби та агровиробниками для упередження випадків отруєння 
бджіл. 

Начальник управління Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Ігор Вус у своєму виступі відзначив, що виробництво меду 
в області становить майже 1 тис.тонн,  а бджільництвом в області займається                         
12 сільськогосподарських підприємств та 5,1 тис фізичних осіб, які утримують 
66,3 тис бджолосімей. Крім того, в 2019 році передбачається фінансова підтримка 
бджолярів із обласного бюджету, а порядок використання цих коштів наразі 
розробляється. В обласному бюджеті передбачено фінансування бджолярів 
шляхом часткового відшкодування вартості придбання племінного матеріалу 
бджіл, відшкодування відсотків за  залученими у виробництво кредитами, надання 
пільгових кредитів на реалізацію бізнес-проектів. 

Віце-президент Спілки пасічників України Володимир Дмитрук відзначив, 
що держава повинна зайняти активну позицію стосовно підтримки розвитку 
бджільництва та створення механізмів для упередження масового отруєння бджіл 
в результаті використання гербіцид них та інсектицидних препаратів. Громадські 
організації пасічників хоча і доволі потужні, але все ж не можуть розв’язати 
комплекс проблем галузі, які мають вирішуватися на національному рівні 
органами державної влади. 
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На Львівщині відкрили  

ще одну сімейну ферму 

На території Заболотцівської сільської ОТГ у с. Руда Брідська Бродівського 
району 17 січня 2019 року відкрили ще одну сімейну молочну ферму Наталії 
Яцинки. 

На фермі утримується 8 корів, 5 голів молодняка ВРХ з перспективою 
збільшення поголів’я до 15 корів. Для утримання  ВРХ проведено ремонт 
тваринницького приміщення із вкладенням власних коштів та коштів, отриманих з 
державного бюджету на дотацію за утримання молодняка ВРХ. 

В приміщенні зроблено сучасні освітлення та вентиляція, гумові килимки для 
корів. Обладнання для облаштування своєї ферми сім’я отримала від канадського 
проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні». 

Новостворена сімейна ферма отримала в подарунок від проекту технічної 
допомоги доїльний апарат та  пристрій для визначення якісних показників проб 
молока «Екомілк». 

Голова Львівського Братства Пасічників «РІЙ» Микола Грибок у своєму 
виступі звернув увагу на необхідність широкого залучення громадських 
організацій області при розробці програм фінансової підтримки пасічників. 

Фахівці структурних підпрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби області розповіли про нормативні документи, яких 
мають дотримуватися агровиробники при внесенні агрохімічних засобів. 
Відначено, що в 2018 році найбільша кількість скарг від пасічників щодо отруєння 
бджолосімей надійшла з Мостиського, Миколаївського та Дрогобицького районів. 

Учасники наради обговорили також інструменти для масового інформування 
бджолярів про здійснення агрохімічних обробок на Львівщині.    

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Джерело: www.proagro.com.ua 
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Агровиробники області дізналися про 

ефективні моделі управління фінансами 

24 січня у Львові  Проект «Аграрні розписки в Україні» IFC провів 
спеціалізований семінар «Управління фінансами сільськогосподарських 
підприємств». 

Експерт з питань фінансів Сергій Перехрест розповів фермерам Львівщини 
про сучасні інструменти фінансування бізнесу з урахуванням галузевої специфіки 
організації виробництва.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Учасники семінару дізналися про переваги 
та недоліки кожного із численних фінансових 
інструментів, які використовують аграрії для 
розвитку виробництва. Сергій Перехрест також 
відзначив, що в 2018 році в Україні видано 
аграрних розписок на понад 200 млн.дол.США.    

Пасічники Львівщини обговорили 

актуальні питання розвитку апітерапії 

17 січня відбулася тематична зустріч членів 
Львівського Братства Пасічників «РІЙ» для 
обговорення актуальних питань розвитку 
бджільництва в області. 

допомагають ефективно у лікуванні багатьох хвороб. 
В Галичині дотримуються також стародавніх традицій 
використання продуктів бджільництва для 
оздоровлення організму людини. 

В межах заходу також досягнуто домовленість 
про співпрацю в реалізації розвиткових проектів між 
Братством Пасічників «РІЙ», яке очолює Микола 
Грибок та ГО «Аналітичний центр «Експерт-група» 
(голова Степан Зарума). 

Із вступним словом до бджолярів звернувся голова братства пасічників 
Микола Грибок, який розповів про основні аспекти співпраці з органами державної 
влади та агровиробниками області для протидії отруєнню бджолосімей.  

В рамках практичної частини семінару основна увага приділялася питанням 
розвитку апітерапії. Пасічники області активно розширяють асортимент продукції 
бджільництва для оздоровлення наших громадян, оскільки  вони протягом століть 
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За рік зарплата в АПК зросла майже на 25% 

За підсумками 2018 року середня заробітна плата в сільському господарстві 
України зросла на 24,4% та становить 7 тис. 116 грн. Про це інформує Державна 
служба статистики України. 
Джерело: www.agravery.com 

 

  Україна вже закрила три квоти  

    на безмитний експорт до ЄС  

Станом на 21 січня Україна закрила квоти на безмитний експорт до 
Європейського Союзу меду, виноградного і яблучного соків, а також основну і 
додаткову квоти на кукурудзу. Тенденція до стрімкого закриття зазначених квот 
спостерігається з початку дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 
Не дивлячись на вичерпання квот безмитного ввезення, експорт даних продуктів 
буде продовжуватися і надалі. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року спостерігається 
пришвидшення темпів закриття квот на оброблений крохмаль, цукор, солод та 
пшеничну клейковину, які вже закриті на 17%, 38% і 44% відповідно. 

Натомість, у порівнянні з минулим роком змінилась ситуація з поставками 
оброблених томатів у межах квот. На сьогодні використано лише 3%, у той час як 
в минулому році станом на 20-ті числа січня було використано 11%. 

Джерело: www.ucab.ua 

Місцеві ради Львівщини щорічно 

отримуватимуть 11,2 млн грн  

за оренду земель 

За результатами земельних аукціонів, які були організовані Головним 
управлінням Держгеокадастру у Львівській області, та відбулися 2018 року, було 
продано право оренди 229 земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності (за межами населених пунктів) загальною площею 3793,19 га. 

Розмір річної плати за користування земельними ділянками, визначений за 
результатами торгів, становить 11,2 мільйона гривень, який орендарі 
сплачуватимуть щорічно до бюджетів місцевих рад Львівщини. 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 
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Уряд передбачив 850 млн грн 

дотацій на будівництво елеваторів 

Кабінет Міністрів спрямує 850 млн грн державної підтримки на часткове 
відшкодування вартості об’єктів зі зберігання та переробки зерна 
в 2019 році. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 30 січня. 

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, порядок 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на підтримку галузі 
тваринництва, доповнено новим напрямом фінансування – відшкодуванням 
сільгосптоваровиробникам вартості будівництва та реконструкції споруд зі 
зберігання й переробки зерна. 

У документі наголошується, що наявні потужності зберігання не здатні 
забезпечити одночасне зберігання зібраного врожаю, зокрема, в минулому році 
мало місце в пікові періоди збору сільгоспкультур утворення черг на 
зерноприймальних підприємствах. 

Часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання і переробки зерна 
надаватиметься на безповоротній основі у розмірі 30% вартості (без урахування 
ПДВ) за завершені в поточному році етапи будівництва та реконструкції об’єктів. 

Джерело: www.agropolit.com 

Компанія ALFA Smart Agro 

включила аграрні розписки 

 до комерційної політики 

Компанія ALFA Smart Agro включила інструмент аграрних розписок до 
комерційної політики і визначає його як один із найбільш вигідних для 
агровиробників. Господарства можуть придбати продукцію  ALFA Smart Agro  під 
заставу майбутнього врожаю, оформивши товарну аграрну розписку. 

Це справді розумний інструмент, який допомагає аграріям збільшити обсяг 
обігових коштів, а постачальникам ЗЗР – отримати гарантію розрахунку. 

Програма товарних аграрних розписок діє для клієнтів ALFA Smart Agro за 
двома схемами: традиційною (форвардний договір + аграрна розписка) та із 
залученням дистриб’ютора (індосамент). 

Щоб придбати продукцію ALFA Smart Agro із залученням дистриб’ютора, 
сільгоспвиробник повинен діяти за таким алгоритмом: 1. Звернутися до компанії, 
яка є офіційним дистриб’ютором ALFA Smart Agro і працює за програмою 
аграрних розписок. 2. Звернутися до нотаріуса й оформити аграрну розписку.                            
3. Отримати препарати ALFA Smart Agro. 4. Розрахуватися із дистриб’ютором в 
обумовлені строки. 

Джерело: www.agro-business.com.ua 
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Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо врегулювання спірних питань 

та прийняття повідомлень-рішень 

 за результатами перевірок 

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що Законом 
України від 23 листопада 2018 року № 2628-VII1 внесені зміни до Податкового 
кодексу України (далі – Кодекс), які набрали чинності з 1 січня 2019 року та 
змінюють порядок врегулювання спірних питань та прийняття податкових 
повідомлень-рішень за результатами перевірок платників податків. 

Так, збільшено з п’яти до десяти робочих днів з дня, наступного за днем 
отримання акта (довідки), передбачений абзацом другим пункту 44.7 статті 44 та 
пунктом 86.7 статті 86 Кодексу термін, протягом якого платник податків має право 
подати до контролюючого органу заперечення до акта (довідки) перевірки та/або 
додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником 
у податковій звітності. 

У зв’язку з цим, збільшено з десяти до п’ятнадцяти робочих днів (з дня, 
наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка 
здійснювала розрахункові операції, акта перевірки) термін прийняття податкових 
повідомлень-рішень за результатами перевірок (пункт 86.8 статті 86 Кодексу). 

В той же час, за наявності заперечень посадових осіб платника податків до 
акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному 
пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, податкове повідомлення-рішення, як і 
раніше, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень 
до акта перевірки та/або додаткових документів – протягом трьох робочих днів, 
наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання 
(надсилання) письмової відповіді платнику податків. 

При цьому, до внесення відповідних змін до Порядку оформлення результатів 
документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної 
митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками 
податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів від 20.08.2015 р. № 727, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2017 р. за № 1300/27745 (зі 
змінами), норми його розділу V діють в частині, що не суперечить Кодексу. 

Крім того, Законом № 2628 збільшено з десяти календарних до десяти 
робочих днів передбачений пунктом 56.3 статті 56 Кодексу термін, протягом якого 
може бути подана скарга для оскарження в адміністративному порядку прийнятих 
контролюючими органами податкових повідомлень-рішень. 
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Так, відповідно до цього пункту, у разі визначення грошового зобов’язання 
контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 
пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити 
нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що 
настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, 
коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру 
оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення 
контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник 
податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та 
штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем 
такого узгодження. 
Джерело: www.lv.sfs.gov.ua 

Розміри єдиного податку для підприємців 

З 1 січня 2019 року єдиний податок для суб’єктів господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до 
першої та другої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі: 

- для першої групи платників єдиного податку – 192,10 грн (10 % розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 
звітного року); 

- для другої групи платників єдиного податку – 834,60 грн (20 % розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року). 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 
встановлюється у розмірі 3 % доходу (у разі сплати ПДВ) або 5 % доходу. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 

Мінімальний розмір ЄСВ у 2019 році 

У 2019 році фізичні особи-підприємці незалежно від величини отриманого 
доходу чи його відсутності, а також незалежно від обраної системи оподаткування 
сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний 
страховий внесок за місяць, – 22 % розміру мінімальної заробітної плати               
(4 173 грн × 22 % = 918,06 грн). 

Сплата ЄСВ здійснюється щоквартально до 20 числа місяця, що настає за 
звітним кварталом. 

Якщо останній день строку сплати ЄСВ припадає на святковий або вихідний 
день, останнім днем сплати вважається перший робочий день, що настає за 
вихідним або святковим. 

Сплата може здійснюватися щомісячно у розмірі 918,06 грн., або один раз на 
квартал у розмірі 2 754,18 гривень. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Дата виникнення 

податкового зобов’язання 

з ПДВ при експорті товару 

Державна фіскальна служба України  пояснює, що з метою визначення згідно 
з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України (ПКУ) дати виникнення 
податкового зобов’язання з ПДВ у разі здійснення операції з вивезення товарів 
за межі митної території України у митному режимі експорту датою оформлення 
митної декларації вважається дата завершення процедури митного оформлення 
такої операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою 
митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитку особистої номерної 
печатки, а в разі електронного декларування – за фактом засвідчення електронним 
цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної 
декларації після перетворення її у візуальну форму. 

У разі якщо дата оформлення митної декларації та дата фактичного перетину 
товарами митного кордону України припадають на різні податкові періоди, 
то датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операцією з вивезення 
товарів за межі митної території України у митному режимі експорту є дата 
оформлення митної декларації. 

При цьому на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник 
податку зобов’язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни 
податкову накладну в електронній формі, враховуючи вимоги Порядку № 1307. 

Мінагропрод оприлюднив проекти 

нормативно-правових актів 

29 січня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель». 

31 січня оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової 

фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - 

членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
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Микола Грибок, голова Львівського Братства  

Пасічників «РІЙ»,член Ради Спілки Пасічників України   

Прикордонні зустрічі пасічників в Польщі 

Виходячи з європейських традицій в прикордонних територіях відбуваються 
пасічницькі свята сусідніх народів. Раз в рік німецькомовні пасічники 
зустрічаються в Альпах для підтримки взаємин, обміну досвідом та для 
збереження культурної ідентичності.  

З наближенням Євросоюзу до кордонів Польщі в місті Єлєна Гура щорічно 
почали збиратися пасічники Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини та 
Угорщини. Державні та місцеві органи влади Польщі надавали всебічну 
підтримку для проведення таких зустрічей. Це сприяло утвердженню ринкових 
засад у бджільництві, посиленню впливу народної дипломатії на процеси 
входження Польщі до Євросоюзу, а польських пасічних об’єднань – до 
європейських пасічницьких організацій, до гармонізації польського законодавства 
в галузі бджільництва з європейським і тим самим до участі у спільних 
європейських проектах в галузі бджільництва. Прикордонні  зустрічі 
популяризують культуру приймаючої держави. Такі зустрічі передбачають владну 
та урядову підтримку як фінансово, так і організаційно. З наближенням 
Євросоюзу до кордонів України актуальним стало організовувати прикордонні 
зустрічі у Львові. В цьому контексті Львів є дуже зручним місцем для прийняття 
естафети з м. Єлєна Гура, оскільки розміщене не далеко від  кордону ЄС, цікаве 
для іноземців як культурний та історичний центр.  

Пасічники Львова та Львівської області мають  добрий досвід в 
організації  свят  пасічників України і міжнародних  зустрічей пасічників.                      
На жаль ця пропозиція наразі не знайшла підтримки у Львові, а тому Львівське 
Братство Пасічників «РІЙ» разом з пасічниками Сьвєнтокжиського 
воєводства  вирішило організувати такі зустрічі в м. Балтув, з якими співпраця 
триває з 2011 року. Для підготовки таких зустрічей було залучено пасічницькі 
організації України, Польщі, Естонії, Латвії, Білорусі, Литви. Такі зустрічі 
передбачають участь в ярмарках, конференціях, концертах з участю  творчих 
колективів.  
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Для участі в прикордонних зустрічах 16 серпня 2018 року зі Львова виїхала 
українська делегація в складі 15 осіб. До її складу входили пасічники 
Тернопільської, Львівської та Чернівецької областей, міст Полтави та Запоріжжя. 
Окремо приїхала делегація з  п’яти осіб  – представників пасічників та влади міста 
Буськ на чолі з головою райдержадміністрації Петром   Морозом. 

Дуже проблемним був переїзд українсько-польської границі в силу великої 
черги автобусів. Делегація пізно ввечері прибула в м.Балтув, де на нас вже чекало 
місце в приватному готелі, який збудувала звичайна сільська родина за рахунок 
кредитів Євросоюзу. Готель та смачна вечеря всіх заспокоїла та здружила. Вранці в 
суботу всі члени делегації зібралися біля готелю щасливі та радісні. Делегація в 
повному складі відбула в туристичний центр Юра Парк для участі в прикордонних 
зустрічах. Велика пасічницький ярмарок був влаштований на стадіоні. Кількість 
кольорових торгових наметів вражала. По дорозі в конференц-зал делегати робили 
пам’ятні фото біля експонатів Юра Парку. Конференцію відкрили представники 
влади та голова Кола Пасічників в Островцу Сьвєнтокжиськім Юзеф Місюра в 
звязку з вісімдесятиріччям створення пасічницької організації. Пам’ятні подарунки 
та медалі одержали представники зарубіжних делегацій, в тому числі від України 
Микола Грибок, Олег Ільків, Петро Мороз, Наталія Сенчук. В першій половині 
конференційного дня обговорювалися питання апітерапії, на якій з доповіддю про 
розвиток апітерапії в Україні  виступила Наталія Сенчук. Цікавими були виступи 
апітерапевтів з Катовицького медичного університету (Польща) та з Німеччини. 

В другій половині дня українській делегації була влаштована екскурсія по 
Юра Парку. Всі члени делегації виїхали підйомником на високу гору з чудовими 
краєвидами. 
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Вразив макет польських старовинних замків на карті Польщі. В подальшому 
туристичним автобусом наші делегати оглянули звіринець на природі з різними 
екзотичними звірами та птахами. Екскурсія була продовжена в Юра Парку, де 
виставлено макети динозаврів в натуральну величину. Це справило на нас велике 
враження. Субота закінчилася великою святковою вечерею за участю пасічників 
Польщі, України, Литви, Німеччини та Латвії. 

В неділю наша делегація виїхала на спільну Службу Божу з польськими 
пасічниками. Колона польських пасічників із штандарами та українських 
пасічників із хоругвами урочисто в супроводі оркестру ввійшла в костел. Ксьондз 
урочисто привітав українських та польських пасічників. Після Служби Божої 
польські пасічники передали подарунки костелу. Це  в них така гарна традиція як 
подяка за Службу Божу. В цей же день в костелі було свято Спаса як і в Україні. 

Далі українські та польські пасічники урочистою колоною із штандартами та 
хоругвами в супроводі оркестру вирушили до ярмаркової сцени.                                
Тут представники влади та керівництво Спілки пасічників Польщі вручало 
нагороди за багаторічну плідну працю в бджільництві. Крім того, кращим 
фермерам гміни були вручені урядові нагороди та пам’ятні подарунки.                    
Так польська держава дбає за своїх громадян і виховує патріотів.  

Після вручення нагород відбулося урочисте підписання договору про 
співпрацю між Львівським Братством Пасічників «РІЙ» та Колом Пасічників в 
Островцу Сьвєнтокжиськім. На сцену хорунжі внесли Хоругву Львівського 
Братства Пасічників «РІЙ» та штандарт Кола Пасічників в Островцу 
Сьвєнтокжиськім. Договір підписали відповідно від України Микола Грибок та від 
Польщі Юзеф Місюра.  

Процедура підписання відбулася  шляхетно на високому дипломатичному 
рівні. А це викликає пошану до громадян України та її символів. Наші пасічники 
радісні та щасливі проводили розмови з польськими пасічниками на ярмарку. Біля 
німецького стенду Наталія Сенчук вдалося пройти процедеру омолодження 
бджоловжаленням , яку проводив  апітерапевт Томас Глогер. 

Участь в прикордонних зустрічах була повчальною для українських 
пасічників. Всі зійшлися на думці, що такі зустрічі доцільно організовувати у 
Львові.    
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Сезонні працівники: особливості 

трудових відносин  

Головне управління Держпраці у Хмельницькій області надало роз’яснення 
стосовно особливостей законодавчого регулювання праці тимчасових та сезонних 
працівників. 

Статтею 7 Кодексу законів про працю (КЗпП) передбачено, що особливості 
регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються 
законодавством. На сьогодні в Україні є чинним (в частині, що не суперечить 
Конституції України та законодавству України) Указ № 310. Відповідно до 
ст.1 зазначеного Указу сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і 
кліматичних умов можуть виконуватися лише протягом певного періоду (сезону), 
але не більше 6 місяців. 

Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору. Він 
укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону, яка, у свою чергу, не 
може перевищувати шести місяців. Тобто, сезонними вважаються роботи, які 
характеризуються наступними ознаками: 

1) містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей затвердженому 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 р. № 278; 

2) їх тривалість не перевищує шести місяців. 
Таким чином, під час приймання на сезонні роботи трудовий договір з 

працівником можна укласти на строк, який не перевищує тривалості сезону, тобто 
6 місяців. 

Слід зазначити, що при укладенні сезонного трудового договору 
роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи 
(п. 3 Указу № 310), що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на 
роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме на сезонну 
роботу. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового 
договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої 
влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ. 
Також необхідно мати на увазі, що при укладенні сезонного договору не 
встановлюється випробувальний термін (п.5 Указу № 310). 

Важливо знати, що на сезонних працівників розповсюджуються умови і 
положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і 
відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці 
тощо). 
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Слід звернути увагу, що відповідно до ч.9 ст.6 Закону України “Про 
відпустки” сезонним працівникам відпустка надається пропорційно 
відпрацьованому часу. Тому, оскільки п. 10 Указу № 310 право на відпустку та 
грошову компенсацію взамін невикористаних днів відпустки сезонним 
працівникам не передбачено, така норма не підлягає застосуванню, позаяк 
суперечить Закону. 

Працівники, зайняті на сезонних роботах, після закінчення таких робіт 
звільняються з підстави, передбаченої п. 2 ст. 36 КЗпП, – закінчення строку. При 
цьому днем звільнення вважатиметься останній день сезонної роботи. Якщо ж 
працівник після закінчення сезонної роботи продовжуватиме працювати або 
тривалість такої роботи перевищить шість місяців, трудовий договір із цим 
працівником буде вважатися таким, що укладений на не визначений строк.  

Разом з тим, відповідно до п. 6 Указу №310 сезонні працівники за наявності 
умов, визначених у ст.39 КЗпП (в разі його хвороби або інвалідності, які 
перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або 
уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або 
трудового договору та у випадках, передбачених ч.1 ст.38 КЗпП) мають право 
достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. При цьому про своє 
звільнення сезонні працівники попереджають роботодавця письмово за 3 дні.  

Роботодавець з власної ініціативи має право звільнити працівника, зайнятого 
на сезонних роботах, до закінчення строку трудового договору, крім загальних 
підстав, передбачених трудовим законодавством України, також за додатковими 
підставами, установленими в п. 7 Указу № 310. Зокрема, у разі: припинення робіт 
на підприємстві на строк понад два тижні з причин виробничого характеру чи 
скорочення робіт на цьому підприємстві; нез’явлення працівника на роботу 
безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової 
непрацездатності. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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 В 2018 році державні землі 

здавалися в оренду в два раза 

дорожче, ніж приватні 

Держгеокадастр України узагальнив дані про середню вартість оренди 
сільськогосподарської землі в минулому році. В середньому по Україні громадяни-
власники паїв у минулому році отримали 1613,4 грн орендної плати за гектар. Це 
на 18% більше, ніж в 2017 році, коли середній розмір орендної плати за паї склав 
1369 грн/га. Загальна площа приватних сільгоспземель, переданих в оренду за 
договорами, складає 16,9 млн гектарів. 

Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській (3524,7 грн/га), 
Полтавській (2970,1 грн/га) та Харківській (2494,7 грн/га) областях. Найдешевше 
користування землею обходилося у Запорізькій (878 грн/га), Херсонській (926,9 
грн/га) та Закарпатській (930,6 грн/га) областях. 

Середня орендна плата за передані на конкурентних засадах ділянки із земель 
сільгоспризначення державної власності на 01.01.2019 р. склала 3 431,5 грн/га. 
Найвища орендна плата зафіксована у Хмельницькій (7780,8 грн/га), Вінницькій 
(7136,9 грн/га) та Полтавській (6627,3 грн/га), а найнижча – у Херсонській (1402,3 
грн/га), Волинській (1441,8 грн/га) та Донецькій (1637,8 грн/га) областях. 

Таким чином, в середньому за останній рік державні землі здавалися в оренду 
в 2,13 разу дорожче, ніж приватні.  

Станом на 01січня 2019 в Україні укладено 5 млн договорів оренди земельної 
частки (паю), з них із фермерськими господарствами – 0,78 млн договорів. 
Більшість договорів (2,3 млн) укладено терміном на 8-10 років. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та 
раціонального використання водних об’єктів Департамент екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у 
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними 
об’єктами, які відбудуться о 11.00 год. 19 лютого 2019 року за адресою: м. Львів, 
вул. Стрийська, 98. 

Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок та 
земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на 
земельних торгах, а саме: 

- Ставки площею 2,2245 га та 1,7023 га, які розташовані на території 
Увинської сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на 
земельній ділянці площею 5,1603 га; 

- Ставок площею 0,9202 га, який розташований на території Бишівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на земельній 
ділянці площею 1,4924 га; 

- Ставок площею 10,5624 га, який розташований на території Оглядівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на земельній 
ділянці площею 11,3717 га; 

- Ставок площею 17,5668 га, який розташований на території Оглядівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Радехівського району, на земельній 
ділянці площею 21,1153 га; 

- Ставок площею 2,7585 га, який розташований на території Лютовиської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на 
земельній ділянці площею 2,9178 га; 

- Ставок площею 0,4348 га, який розташований на території Лютовиської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Старосамбірського району, на 
земельній ділянці площею 0,7836 га; 

- Ставок площею 2,6355 га, який розташований на території Грімненської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на земельній 
ділянці площею 2,8322 га; 

- Ставок площею 0,8193 га, який розташований на території Вільшаницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній 
ділянці площею 1,0357 га; 

- Ставок площею 1,6797 га, який розташований на території Потелицької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району, на земельній 
ділянці площею 1,8321 га; 

Аукціон з продажу права оренди 

земельних ділянок разом із 

водними об’єктами на Львівщині 
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- Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території 
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га; 

- Ставок площею 1,0297 га, який розташований на території Новосілко-
Опарської сільської ради (за межами населеного пункту) Миколаївського району, 
на земельній ділянці площею 1,2736 га. 

Останній день прийому заяв - 13.02.2019 р. до 16 год.30 хв 

Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

ПАТ «Аграрний фонд» впроваджує 

кампанію з реалізації мінеральних 

добрив українського виробництва 

З метою забезпечення агровиробників якісними мінеральними добривами та 
своєчасному запобіганню їх дефіциту на ринку України, ПАТ «Аграрний фонд» 
впроваджує кампанію по забезпеченню сільгосппідприємств мінеральними 
добривами вітчизняного виробництва. 

 В асортименті міндобрив: 
- аміачна селітра марки «Б»; 
- вапняно-аміачна селітра (ВАС); 
- карбамідно-аміачна суміш (КАС); 
- карбамід марки «Б»; 
- добриво складне мінеральне (NP 12:24); 
- добриво складне мінеральне (NPK 10:26:26). 
Вся вищевказана продукція пройшла лабораторний контроль та має 

відповідний сертифікат якості. 
Компанія відвантажує добрива залізничним та автомобільним транспортом. 

Зокрема, у Львівській області у  м. Броди та смт. Ожидів Буського району, що дає 
можливість доставляти добрива надзвичайно оперативно. 

За додатковою інформацією сільгоспвиробники можуть звертайтесь за 
контактним телефоном: 067-3414813 

ПАТ «Аграрний фонд» пропонує гнучку систему ціноутворення, можливість 
доставки та обмін на сільгосппродукцію. 
Джерело: ПАТ «Аграрний фонд»  
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Львівське Братство Пасічників «РІЙ» щомісяця проводить навчання пасічників 

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

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

Контактна особа: Микола Грибок, тел. 0676731580  

Джерело: Львівське Братство Пасічників «РІЙ»  

Пристовбурні смуги в саду: 

 який обробіток обрати 

Система утримання ґрунту в пристовбурних смугах, де розташована основна 
частина коренів, впливає не лише на врожайність, а й на здоров’я саду.                           
Для боротьби з бур’янами у цій зоні застосовують два способи у – механічний і 
хімічний. Кожен із них має переваги й недоліки. 

За механічного методу застосовують фрези, дискові пристосування або 
плоскорізи – ці знаряддя розпушують ґрунт і знищують бур’яни. У результаті 
ґрунт насичується повітрям, у ньому затримується волога та підтримується 
належний баланс поживних речовин.  

Утім, механічний спосіб має й суттєві недоліки. По-перше, в інтенсивних 
садах зі щільним розташуванням дерев у ряду (до 1,5 м) є ризик пошкодження 
штамбів і кореневої системи, що зосереджена у поверхневому шарі ґрунту.                        
По-друге, виникає небезпека пошкодження шпалери і системи надґрунтового 
крапельного зрошення. 

За обробітку пристовбурних смуг гербіцидами собівартість догляду значно 
менша порівняно з механічним доглядом, як і потреба у робочій силі.  

Серед недоліків цього способу – те, що незахищена смуга ґрунту швидко 
втрачає вологу. Після опадів або поливу на ній утворюється поверхнева кірка, яка 
перешкоджає доступу повітря та сприяє висушуванню.  На додаток гербіциди, що 
потраплять хоча б у невеликій кількості на якийсь із органів дерева, шкодять йому. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Джерело: Департамент  агропромислового розвитку Львiвської облдержадміністрації 
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1 Німеччина 
13-16 лютого 

м. Нюрнберг 

Виставка  органічної 

продукції  BioFach 

2019 . 

5 підприємств-учасників 
Консалтингова компанія 

"Авіабренд" 

2 Ізраїль березень Торгова місія 3 зацікавлених підприємства 
Посольство України  

в Ізраїлі 

3 Канада травень Торгова місія 

13 зацікавлених підприємств: 

- легка промисловість; 

- харчова промисловість;      

 -деревообробка; 

- машинобудування. 

Канадсько-Українська 

ТПП  

Виконавчий директор - 

Емма Турос 

4 Німеччина 
27 - 31 травня  

м.Ганновер 

Торгова місія 

 

LIGNA 2019 

Всесвітній 

ярмарок лісової і 

деревообробної 

промисловості 

Спеціалізована виставка по 

деревообробному обладнанню,  

 деревообробка, технології 

деревообробки та деревній 

сировині. 

20 зацікавлених підприємств: 

 - легка промисловість; 

- харчова промисловість; 

- деревообробка; 

- машинобудування; 

- поліграфія. 

Посольство України 

 в Німеччині 

Голова Українсько-

Німецької торгової 

Палати - Олександр 

Маркус 

5 ОАЕ  

30 жовтня –  

1 листопада 

м.Дубай 

 

Галузева виставка 

солодощів та 

снеків  

Цукерок, шоколад, солодощі, 

печиво, морозиво, тощо. 

5 зацікавлених підприємств: 

- харчова промисловість; 

- деревообробка; 

- машинобудування. 

 

  

6 
Сінгапур, 

Малайзія 
листопад Торгова місія   

Посольство України 

 в Сінгапурі 

7 Катар грудень Торгова місія   
Посольство України 

 в Катарі 

Інформація про торговельні місії та міжнародні виставки  

для підприємців Львівщини 

№ Країна Дата проведення 
Подія 

Кількість підприємств-

учасників 

Організатор 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Не за горами початок нового сільськогосподарського сезону!   

Вже 19-21 лютого 2019 р. в Києві відбудеться унікальна виставкова подія 

агросектору України - «АгроВесна 2019», яка об’єднує 3 міжнародні виставки: 

«Зернові технології», Agro Animal Show  та  «Фрукти.Овочі.Логістика». 

Де: Міжнародний Виставковий Центр, м.Київ, Броварський пр-т.,15, 

Виставкова експозиція представлятиме: 

В рамках виставки «Зернові технології» – обладнання для зберігання та 

переробки зернових та олійних культур, виробництва комбікормів, обладнання 

для елеваторів та хлібоприймальних пунктів, мукомельної, круп’яної 

промисловості, навантажувально-розвантажувальну техніку, насіннєвий матеріал, 

засоби захисту рослин, лабораторне та ваговимірювальне обладнання, техніку та 

технології для виробництва зернової продукції, біоенергетику. 

В рамках виставки Agro Animal Show – техніку та обладнання для 

тваринницької галузі, будівництво тваринницьких комплексів; корми, ветеринарні 

препарати, засоби діагностики, генетичний матеріал, технології утилізації 

відходів, техніку та обладнання для утримання та годування тварин, новітні 

науково–технічні розробки від профільних інститутів. 

В рамках виставки «Фрукти. Овочі. Логістика» – різноманіття насіннєвого 

матеріалу з представленими новими  колекціями сортів і гібридів овочевих 

культур, сільськогосподарську техніку, обладнання для крапельного 

зрошення,фертигації, транспортування, зберігання та пакування продукції, 

логістику, добрива, промислове садівництво,  інформаційні технології та сервіс. 

Години роботи виставок: 

19-20 лютого – з 09-00 до 17-00 (вхід для відвідувачів до 16-30), 

21 лютого – з 09-00 до 16-00 (вхід для відвідувачів до 15-30). 

Організатор: ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» 

Дирекція сільськогосподарських виставок: +38(044) 490 6469  

agro@kmkya.kiev.ua 

Джерело: www.kmkya.kiev.ua 

Агровиробників України 

запрошують для участі 

 у «АгроВесні 2019»! 
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Виставка Biofach (www.biofach.de) вже 29 років поспіль збирає органічних 
виробників з усього світу. Стартувала вона у Людвігсхафені з 197 учасників та 
2500 відвідувачів. З 1990 року Biofach проходить у Нюрнберзі, де у перший же рік 
кількість її відвідувачів збільшилась до 21 000, а кількість експонентів зросла у 
кілька раз і становила 1276. Організатором національного павільйону України з 
2019 року виступає компанія Agroportex.bio. Компанія була сформована як окремий 
напрямок з «Розвитку органічного ринку України та промоції органічної продукції 
українського виробництва» у 2017 році рамках діяльності проекту «Агропорт 
Україна». Biofach 2019 стартує 13 лютого і триватиме до 16 лютого 2019 р.  

Національний павільйон України на провідній органічній події світу буде 
представлено вже вшосте: хол 4А, стенд 4А-511. Час роботи виставки: 09:00–18:00 
та 09:00–17:00 у фінальний день (16.02.2019 р.) 

Так скільки ж потрібно витратити, щоб потрапити на BioFach 2019? Це 
питання, напевно, цікавить багатьох гравців органічного ринку України, особливо 
тих, хто на старті цього бізнесу, але на участь в якості експонента ще не 
наважилися, а от статус відвідувача, який дасть змогу налагодити бізнесові зв’язки 
– саме те, що потрібно. Тим більше, що є безліч можливостей для заочної участі – 
більш детально на офіційному сайті Organic Ukraine Business Hub: 
buyorganic.in.ua  

З 2018 року організатори виставки запустили корисний ресурс для учасників, 
де кожен може подати онлайн заявку на організацію зустрічі під час BIOFACH 
2019: b2match.io  

Кожен відвідувач може безкоштовно скористатись кімнатою для проведення 
ділових зустрічей, якщо зареєструється онлайн. 

За 4 дні виставки пройде кілька десятків конференцій та семінарів. Детальну 
програму можна знайти на сайті Biofach.de 

Якщо ви плануєте відвідування українського павільйону 14 лютого не забудьте 
взяти вишиванку. Спільне фото українських учасників та партнерів Українського 
павільйону буде на Українському павільйоні на фоні рекордного Національного 
прапору о 17:30: Хол 4А, стенд 4А-511  

Більше цікавої інформації про український павільйон, його учасників та 
заходи шукайте на наступній сторінці та сайті організаторів: buyorganic.in.ua 

Міжнародна виставка  

Biofach-2019 очікує 

 агровиробникі України 

13-16 лютого  
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Джерело: www.buyorcanic.in.ua 

Джерело: www.buyorcanic.in.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста брюссельська 35,00 37,50 40,00 

Капуста червоноголова 10,00 10,00 10,00 

Капуста білоголова 10,00 11,00 12,00 

Капуста савойська 23,00 23,00 23,00 

Картопля стандарт 5,80 6,00 6,30 

Морква стандарт 7,00 9,00 11,00 

Буряк столовий  7,50 8,80 10,00 

Квасоля  червона 28,00 34,00 40,00 

Капуста броколі 67,00 67,00 67,00 

Цибуля зелена 70,00 85,00 100,00 

Редька чорна 7,00 7,00 7,00 

Огірок тепличний 58,00 58,00 58,00 

Цибуля ріпчаста жовта 18,00 18,00 18,00 

Гарбуз 8,00 8,00 8,00 

Шпинат 85,00 92,00 100,00 

Гриб печериця 32,00 36,00 40,00 

Цукор (кг) 10,40 10,40 10,50 

Борошно пшеничне 
вищ.гат (кг) 

9,50 10,80 12,00 

Рис довгозерний вищ.гат 
(кг) 

18,00 23,00 28,00 

Крупа гречана ядриця 
вищ.гат (кг) 

14,00 18,00 18,00 

Яблуко Голден 3,00 5,00 7,00 

Яблуко Декоста 8,00 8,00 8,00 

Яблуко Муцу  7,00 8,00 9,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове, С-1, 
десяток 

23,00 23,00 234,00 

Куряча печінка 46,90 49,00 51,00 

Сом  жив. 135,00 145,50 155,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 01.02.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 

2019 / № 2 (97) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 01.02.2019 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 4100 160 

Горох 6223 215 

Гречка 7100 

Жито 1 клас 3558 

Жито 2 клас 3510 155 

Жито 3 клас 3458 158 

Жито 4 клас 150 

Жом буряка гран 160 

Кукурудза 5463  4742 4875 4075  168 185 165 197 

Макуха соєва 355 

Макуха соняшникова 6300 230 

Меляса бурякова 110 

мука 1 сорт 230 

Мука в/с 8000 

Нут 13000 

Овес 6000 

Олія соняшникова 17800 637 665 

Просо 13700 12500 11000 415 380 

Пшениця 2 клас 7263 6246 221 203 

Пшениця 3 клас 6983 6155 219 

Пшениця 5 клас 6850 

Пшениця 6 клас 6932 6282 4800 209 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
412 

Соєва олія 16000 

Соняшник 10333 10800 9900 

Соняшник 

високоолеїновий 
360 

Сорго біле 5000 4400 

Соя 9480 9950 9450 335 350 

Соя без ГМО 9798 10500 410 

Спельта 300 

Тритікале 4217 

шрот соєвий 410 

Шрот соняшниковий 6200 220 215 

Ячмінь 6800 6316 6800 210 
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