


2 

У Львівській ОДА відбулась зустріч з керівниками 

великих елеваторів області………………………………..………………………….…...3 
 

У Львові обговорили актуальні питання законодавства  

у сфері земельних відносин та реєстрації прав власності….……………….…..…4 
 

Фермери Перемишлянщини дізналися про сучасні  

фінансові інструменти розвитку бізнесу……………………..……………….……….5 
 

Аграрії Львівської області дізналися про актуальні питання 

забезпечення родючості ґрунтів…………………….………………………..….....6 
 

5 березня у Львові відбудеться аукціон з продажу вживаної  

сільгосптехніки  та обладнання………………………………..…………..…………….7 
 

На Львiвщині відбувся тренінг щодо розвитку бізнесу у сфері агротуризму….8 
 

Набути або підтвердити статус сільгосптоваровиробника  

потрібно не пізніше 20 лютого………………..………………………………......12 
 

Мінагрополітики оприлюднило проекти нормативно-правових актів........…13 
 

Особливості створення та діяльності сімейного  

фермерського господарства…………………………………………………......…14 
 

Які громадяни мають право  на звiльнення вiд сплати земельного податку...15 
 

У Львові обговорять актуальні питання створення  

та реєстрації фермерських господарств………………………………………………16 
 

Актуальна інформація  про невитребувані земельні паї………………………..…17 
 

Порядок виділення невитребуваних земельних  паїв …………………………...….18 
 

Оголошення про проведення аукціонів у Львівській області……………...….…..20 
 

ALFA Smart Agro представила нові продукти  

для агровиробників  Львівщини…..………………………………………………..........21 
 

Вирощування покривних культур дозволяє покращити якість ґрунту……….23 
 

Весняні роботи в саду …………………………………………………………..…..…….24  
 

Моніторинг цін………………………….………………………....…………………….....26 
 

Анонс подій в Україні…………………………………………......…………………….....28 

2019 / № 3 (98) 



3 

2019 / № 3 (98) 

12 лютого у Львові відбулась зустріч з керівниками великих елеваторів 
області. 

У межах зустрічі присутні розглянули та ознайомилися із роботою Програми 
Світового банку «Підтримка прозорого землекористування в Україні». 

«Львівська область – прекрасний приклад того, якою має бути співпраця, адже 
ми маємо тут чудову підтримку. Проект сладається з трьох складових: прозорість 
управління земельними ресурсами, повноти складу кадастру та типів управління 
земельними ресурсами. Сподіваюся, що у кінці березня ми споглядатимемо перші 
результати нашого пілотного Проекту», – зазначив старший спеціаліст з управління 
земельними ресурсами, консультант Програми Давид Егіашвілі. 

«Це правильна робота, яка буде корисною як для органів влади, так і для 
агровиробників. Для нас важливо зрозуми, що обробляється, сіється та чи 
відбуваються сівозміни. Ми надзвичайно зацікавлені у реалізації цього Проекту та 
надаватимемо необхідну підтринку для того, щоб він був зреалізований, бо 
вважаємо, що це важливо», – зазначив заступник голови Львівської обласної 
державної адміністрації Роман Филипів.  

Відтак, очікуваним результатом реалізації програми є оцифрування 
кадастрових даних, інвентаризація та реєстрація земель, підтримка виправлення 
помилок у кадастрі, створення бази даних геопорталу. 

Станом на сьогодні уже здійснено зондування сільськогосподарських земель 
по області, а також створено карту класифікаціі (посівів) – точність 94%. 

Участь у заході прийняв уповноважений  Львівської Аграрної палати Дмитро 
Мороз. 

Джерело: www.loda.gov.ua 

У Львівській ОДА відбулась 

зустріч з керівниками великих 

елеваторів області 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові обговорили актуальні питання 

законодавства у сфері земельних відносин 

та реєстрації прав власності 

6 лютого у Львові при підтримці Головного територіального управління 
юстиції у Львівській області відбувся круглий стіл із актуальних питань земельного 
законодавства. Учасники круглого столу обговорили також новації законодавства  
щодо реєстрації прав власності на земельні ділянки.  

Участь у заході прийняла заступник начальника Головного територіального 
управління юстиції у Львівській області Оксана Куманська-Нор, фахівці-юристи, 
адвокати, представники об’єднаних територіальних громад області.  

В рамках круглого столу власний погляд на 
проблемні питання та шляхи їх вирішення у 
сфері земельних відносин, які суттєво 
ускладнюють діяльність фермерських 
господарств, представив голова управи 
Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик. 

Джерело: www.agroport.ua 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Фермери Перемишлянщини дізналися  

про сучасні фінансові інструменти 

розвитку бізнесу 

07 лютого в м. Перемишляни відбувся перший інформаційний семінар з 
агровиробниками області в рамках співпраці Львівської Аграрної палати (ЛАП) 
та проекту ІFC «Аграрні розписки в Україні». Координатором в організації 
семінару став уповноважений ЛАП в Перемишлянському районі Тарас 
Мартиняк. 

В рамках семінару регіональний експерт проекту IFC Олена Топій розповіла 
агровиробникам району про сучасні фінансові інструменти і альтернативні 
джерела закупівель, які можуть використати малі та середні фермерські 
господарства для динамізації економічного розвитку.  

Експерт проекту ІFC детально зупинилася на інструменті використання 
аграрних розписок, що дозволяє агровиробникам диверсифікувати фінансові 
ризики для розвитку бізнесу при придбанні оборотних засобів (насіння, 
мінеральні добрива, ЗЗР тощо). Олена Топій також звернула увагу, що в 
минулому році агровиробники області оформили аграрні розписки на суму понад 
200 млн. грн.  

Регіональний представник компанії ТОВ «Агро Арена» в рамках семінару 
представив продукцію компанії (агрохімія, ЗЗР та ін.), які компанія готова 
постачати агровиробникам із використанням інструменту аграрних розписок.  

Участь у семінарі прийняли представники ФГ «Хлібодаp», ФГ «Еталон-М», 
ФГ«БМВ», ФГ «Арніка», ФГ «Агромакс 1» та інші агровиробники району. 
Відзначимо також, що ФГ  «Агромакс 1» вже готує документи для видачі 
аграрної розписки та її належного оформлення.  

Інформаційні семінари відбуватимуться в різних районах Львівщини 
щотижня. 

Контактна інформація: Олена Топій, тел.: 0684958895. 

Джерело: www.dairycongress.org/2019/ukr 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Аграрії Львівської області дізналися  

про актуальні питання 

 забезпечення родючості ґрунтів 

7 лютого в Пустомитівському районі відбулася конференція «Врожай 
починається з ґрунту», участь в якій прийняли агровиробники Львівщини, 
президент Львівської Аграрної палати (ЛАП) Павло Музика, президент Аграрної 
палати Запорізької області Владислав Сергієнко, уповноважений ЛАП Леонід 
Oлійник, а також науковці.  

Із вступним словом до учасників конференції звернувся директор групи 
компаній «Агро Експерт» Леонід Яременко, який розповів про  запровадження 
інноваційних технологій ї в сільськогосподарському секторі України. Важлива 
увага приділялася питанням впровадження технологій точного землеробства.  

Американський науковець Роберт Дж. Кремер в рамках виступу представив 
інформації про кроки необхідні для забезпечення здоров’я ґрунтів. 

Завідуючий виробництвом компанії Kinsey Agricultural Services, Inc. Ніл Кінсі 
в рамках доповіді актуалізував питання управління родючістю ґрунтів.  

В рамках інших доповідей конференції висвітлено питання альтернативних 
технологій аналізу ґрунтів,  води та інші актуальні проблеми.  
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5 березня у Львові відбудеться аукціон  

з продажу вживаної сільгосптехніки  

та обладнання 

 

5-7 березня у Львові відбудеться ХІІ Спеціалізована виставка «АгроТехніка» . 
В перший день виставки – 05 березня о 14:00 годині відбудеться відкритий 

(публічний) аукціон з продажу сільськогосподарської техніки і обладнання, що 
були використані. 

До участі в Аукціоні  запрошуються сільськогосподарські підприємства, 
фермерські господарства та інші товаровиробники, які володіють 
сільськогосподарською технікою чи обладнанням  в доброму стані та мають намір 
його продати. 

Аукціон вживаної техніки організовано з метою залучення фермерів-
одноосібників для продажу та придбання техніки. Охочі взяти участь в аукціоні 
повинні сплатити реєстраційний внесок в сумі 17 гривень. Також слід представити 
документацію та фото обладнання, яке захочуть продати. 

Місце проведення виставки та аукціону: Стадіон «Арена Львів»,                      
м. Львів, вул. Стрийська, 199. 

Заяви на продаж можна подавати до 20 лютого 2019 року за адресою: 79018, 
м. Львів, вул. Залізнична, 16, 2 поверх, офіс Західно-Української регіональної 
агропромислової біржі, тел.: (032) 294-84-02. 

Деталі про учасників та умови здійснення аукціону – на сайті Західно-
Української регіональної агропромислової біржі. http://zurab.lviv.ua 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: www.euroagrochem.com/kiev-2019 
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Джерело: Львівська  обласна державна адміністрація 

На Львiвщині відбувся 

тренінг щодо розвитку 

бізнесу у сфері 

агротуризму 

8 лютого в Пустомитівському районі відбувся тренінг для молодих та 
ініціативних людей, сільськогосподарських виробників щодо маркетингу 
території, розвитку підприємництва в сфері туризму. 

«Розвиток агротуризму – серед пріоритетних напрямків управління туризму 
та курортів, цьогоріч будуть практичні тренінги з вивченням кращих практик і 
українських та іноземних, а також роз’яснення юридичних та фінансових 
аспектів ведення сільського туризму з подальшою їх промоцією та налагодженні 
контактів із туристичними агенціями», – зазначила Наталія Табака. 

«Важливо залучати до агротуризму тих, хто працював раніше за кордоном, 
щоб була можливість працювати та гідно заробляти в Україні. Також мета –  
знайти зацікавлених та ініціативних осіб готових займатись агротуризмом та 
створювати робочі місця», – зазначила т.в.о. директора департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації Людмила Гончаренко. 

Тренер, засновник туристичного інформаційного центру «Турінформ 
Закарпаття», онлайн-платформи «Школа сільського туризму» Олександр Коваль 
розповів про специфіку формування привабливості території через просування 
регіональних продуктів харчування та про ідею гастрономічних турів. Він 
підкреслив важливість потенціалу маркетингу територій через регіональні 
продукти харчування, важливість кооперації малих виробників екопродуктів з 
метою промоції своїх виробництв і, відтак, популяризації гастрономічного 
туризму через створення локальних, регіональних і трансрегіональних 
гастромаршрутів. 

Віце-президент Всеукраїнської Асоціації Керівників Бізнесу – UABL, 
засновник інтернет-проекту Karpaty.info та туристичної компанії Karpaty Travel 
Ганна Сидоренко розповіла про особливості поєднання ведення сільського 
господарства з підприємництвом в сфері туризму, основні принципи ведення 
сільського (агротуризму), його переваги та види продуктів і послуг які місцеві 
господарства можуть пропонувати туристам, та представила з чого починати 
такий вид діяльності. 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Джерело: www.lviv.dsp.gov.ua  

Набути або підтвердити статус 

сільгосптоваровиробника потрібно  

не пізніше 20 лютого 

Сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам для набуття 
або підтвердження у 2019 році статусу платника єдиного податку четвертої 
групи  потрібно не пізніше 20 лютого2019 року надати податкову звітність: 

- контролюючому органу за основним місцем обліку платника – загальну 
податкову декларацію щодо всієї площі сільгоспугідь та/або земель водного фонду, 
з яких справляється податок, із додатками «Відомості про наявність земельних 
ділянок» та «Розрахунок частки с/г товаровиробництва за 2018 рік»; 

- контролюючим органам за місцем розташування земельних ділянок – звітні 
податкові декларації окремо щодо кожної земельної ділянки з додатками 
«Відомості про наявність земельних ділянок» (декларації подаються окремо за 
кожним кодом КОАТУУ за місцезнаходженням земельних ділянок). 

Необхідно пам’ятати, що  підставами для анулювання реєстрації платника 
єдиного податку четвертої групи є: 

- неподання повного пакета податкової звітності з обов’язковими додатками до 
контролюючих органів за місцем основного обліку та за місцезнаходженням 
земельних ділянок (частина  п’ята п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України 
(ПКУ); 

- менший, ніж 75 % розмір частки сільськогосподарського товаровиробництва 
юридичної особи у попередньому році (частина четверта п. 299.10 ст. 299 ПКУ). 

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності 

6 лютого прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони 
праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та 
працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду 
Державною службою України з питань праці». 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Якщо у декларації з плати 

 за землю допущено помилку 

Оскільки податковим періодом з плати за землю є податковий (звітний) рік, а 
сплата податкових зобов’язань здійснюється щомісячно, то для виправлення 
помилок, допущених у податковій декларації на поточний рік, суб’єкт 
господарювання може подати одну уточнюючу податкову декларацію з 
уточненням показників як за місяці, строк сплати податкових зобов’язань по яких 
минув, так і за місяці, строк сплати по яких не настав. 

При цьому платник податків, який самостійно виявляє факт заниження 
податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний у разі 
надіслання уточнюючого розрахунку сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 
3  % такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. 

Також при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного 
платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до 
податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків 
помилок відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України (ПКУ), нарахування 
пені розпочинається після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім 
днем граничного строку сплати податкового зобов’язання. 

На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 ст. 129 ПКУ 
(включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), 
нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, 
починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку 
сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 % річних облікової ставки 
Нацбанку, діючої на кожний такий день. 

 
08 лютого на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 

продовольства України оприлюднено проект Закону  України «Про внесення змін 
до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних 
торгів». 

12 лютого оприлюднено проект Наказу Мінагрополітики України «Про 
затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби 
та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби». 

Мінагрополітики оприлюднило проекти 

нормативно-правових актів 
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Особливості створення  

та діяльності сімейного 

фермерського господарства 

Державна фіскальна служба у Львівській області інформує, що до IV групи – 
платників єдиного податку (сільськогосподарські товаровиробники) відносяться: 

Фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про 
фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог: 

Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства 
без набуття статусу юридичної особи. 

1. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи 
організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на 
підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського 
господарства. 

2. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається 
фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає 
нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок 
фермерського господарства. 

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі 
одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою 
самостійно в письмовій формі. 

3. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної 
особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного 
фермерського господарства, який реєструється як фізична – особа підприємець. 

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного 
фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має 
зареєструватися як фізична особа – підприємець або зареєструвати зміни до 
відомостей про фізичну особу – підприємця в порядку, встановленому законом. 

4. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної 
особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у 
встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства. 

5. Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського 
господарства визначають: а) найменування, місцезнаходження (адресу) 
господарства, мету та види його діяльності; б) порядок прийняття рішень та 
координації спільної діяльності членів господарства; в) правовий режим 
спільного майна членів господарства; г) порядок покриття витрат та розподілу 
результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;         
д) порядок вступу до господарства та виходу з нього; е) трудові відносини членів 
господарства; ж) прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх 
родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток 
платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
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відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не 
зазначаються); 

з) інші положення що не суперечать чинному законодавству. 
6. Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського 

господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної аграрної політики. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Які громадяни мають право 

 на звiльнення вiд сплати 

земельного податку 

Від сплати податку в Україні звільняються такі категорії громадян: 
- інваліди першої і другої груп; 
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
- пенсіонери (за віком); 
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 

22.10.1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»; 

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для 
відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України 
(ПКУ), поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у 
межах граничних норм, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як    
2 га; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, в селищах – 
не більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га;  

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га; 
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га; 
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 га. 
Враховуючи зазначене, фізичній особі, яка не оформила відповідно до 

законодавства право власності або право користування землею, проте набула це 
право відповідно до рішення органів виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування або відповідно до цивільно-правових угод та відноситься до 
категорії осіб, що мають право на пільги щодо сплати земельного податку, і 
використовує земельну дiлянку за видом використання в межах граничних норм, 
зазначених в ст. 281 ПКУ, надано право на звiльнення вiд сплати земельного 
податку. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Джерело: www.shuvar.com 

В січні 2019 року Україна знов вийшла на рекордні обсяги експорту яблука. 
Після незначного спаду в грудні, в перший місяць 2019 року українські 
експортери змогли суттєво покращити результат, відправивши на зовнішній ринок 
понад 8 тис. тон українського яблука. Таким чином починаючи з липня 2018 року 
Україна експортувала понад 27 тис. тон яблука загальною вартістю 9,7 млн 
дол.США, що  є  найкращим результатом принаймні за останні 5 років. 

Як вже неодноразово повідомлялось, в цьому сезоні суттєво розширилась 
географія поставок яблука з України.  Головним ринком лишаються країни СНД, 
але щороку українські експортери роблять спроби пробитись на нові, більш 
складні і дорогі ринки збуту. Так, цього сезону в структурі покупців з’явились 
Сінгапур, Гонконг, Сенегал, Кувейт, Малайзія, Йорданія, Шрі-Ланка, ОАЕ, 
Індонезія. Пробна партія була відправлена навіть в Єгипет, де конкурувати 
українському яблуку досить важко через високе імпортне мито. 

Українські яблука активно 

 купують закордоном 

Україна експортує органічні ягоди переважно у замороженому вигляді. 
У 2018 році на закордонні ринки було відправлено 3,3 тис. тонн замороженої 
органічної чорниці, 662 тонни бузини, 392 тонни малини, 260 тонн ожини.  
Про це повідомив директор «Органік Стандарт» Сергій Галашевський. 
        Близько 20 експортерів займаються поставками дикорослих ягід: чорниці, 
ожини, брусниці, журавлини, бузини, аронії, терену, шипшини, обліпихи, 
горобини, дикої вишні, лісової суниці.  Вісім експортерів постачають культивовані 
ягоди: малину, суницю садову. 
Джерело: www.agrotimes.net 

У 2018 році Україна експортувала 

понад 3 тис.тонн органічної 

мороженої чорниці 

22 лютого в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівські 

області відбудеться круглий стіл на тему: «Фермерські господарства: порядок 

створення та державної реєстрації». Попередня реєстрація учасників за 

телефоном: (032)2350286. Місце проведення: м. Львів, пл. Шашкевича,1. Початок: 

12.00 год. 

Джерело: Головне територіальне управління юстиції у Львівській області 

У Львові обговорять актуальні питання створення  

та реєстрації фермерських господарств 
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Актуальна інформація  про 

невитребувані земельні паї 

Актуальну інформацію для агровиробників про невитребувані земельні паї 
викладено в авторській статті  адвоката АБ «Сергія Пагера» Ксенії Коваль для 
інформаційного ресурсу agravery.com. 

Поняття «невитребувані паї» врегульовується новою редакцією Закону 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)» (далі по тексту –  Закон). 

Так, згідно ст. 13 Закону невитребуваною  є земельна  частка (пай), на яку не 
отримано  документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), 
право  на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в 
натурі (на місцевості). 

Указом Президента України від 1995 року було прийнято рішення провести 
розпаювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським 
підприємствам і кооперативам шляхом визначення розміру земельної частки в 
колективній власності кожного члена сільськогосподарського підприємства без 
виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості). Кожному члену такого 
підприємства було передано у власність «пай» – умовну земельну ділянку. 

Права власності на такий пай підтверджувався відповідним сертифікатом. 
В силу різних обставин деякі громадяни не отримали такі сертифікати, в 

зв’язку з чим, «виділені» паї отримали статус «невитребуваних». 
Таким чином, до категорії невитребуваних земельних часток (паїв) 

відносяться слідуючи земельні частки (паї): 
- земельні частки (паї), на які громадяни, які мають право на земельну частку 

(пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної 
власності на землю, не отримали сертифікатів чи іншим чином не заявили свої 
права на земельну частку (пай); 

- земельні частки (паї), на які вже сертифікат отриманий, але власник 
сертифікату не розпорядився ним належним чином (не подана заява про виділення 
в натурі для передачі в оренду чи для сумісного обробітку. 

За новою редакцією вже згаданого Закону невитребувані паї можуть 
передаватися в оренду за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. 

Раніше ж, до змін законодавства від 01.01.2019 р., таким правом були 
наділені також місцеві державні адміністрації (щодо земельних часток (паїв), що 
знаходяться за межами населених пунктів). 

На думку автора статті, такі зміни мають виключно позитивний характер, 
адже надання повноважень на розпорядження невитребуваними паями лише 
сільським, селищним та міським радам, в певній мірі зменшує ризик оскарження 
договорів оренди у зв’язку з їх укладенням за межами повноважень. 

Джерело: www.agravery.com 
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Порядок виділення 

невитребуваних земельних  паїв 

Поняття «невитребувані паї» врегульовується новою редакцією Закону 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)» (далі – Закон). До категорії невитребуваних 
земельних часток (паїв) відносяться: 

- земельні частки (паї), на які громадяни, які мають право на земельну 
частку (пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право 
колективної власності на землю, не отримали сертифікатів чи іншим чином не 
заявили свої права на земельну частку (пай); 

- земельні частки (паї), на які вже сертифікат отриманий, але власник 
сертифікату не розпорядився ним належним чином (не подана заявка про 
виділення в натурі для передачі в оренду чи для сумісного обробітку). 

За новою редакцією вже згаданого Закону невитребувані паї можуть 
передаватися в оренду за рішенням відповідної сільської, селищної та міської 
ради. 

Раніше, до змін законодавства від 01.01.2019 p. таким правом були наділені 
також місцеві державні адміністрації (щодо земельних часток (паїв), що 
знаходяться за межами населених пунктів). 

За змістом статті 13 Закону передання в оренду невитребуваних земельних 
часток (паїв) здійснюється лише після формування їх у земельні ділянки. 
Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення 
інформації про неї до Державного земельного кадастру. 

Таким чином, положення Закону надають право орендарю зареєструвати 
своє право оренди, що, в свою чергу, зможе захистити від передачі 
невитребуваного земельного паю одночасно іншій особі. 

Строк оренди встановлюється до дня державної реєстрації права власності 
на таку земельну ділянку, про це обов’язково має бути зазначено в договорі. 

Наголошуємо, Законом визначається, що усі власники невитребуваних 
земельних часток (паїв) повинні будуть оформити (зареєструвати) право 
власності на відповідні земельні ділянки до 01 січня 2025 року. Якщо до цього 
часу власник невитребуваної земельної частки (паю) не зареєструє своє право 
власності, то він вважатиметься таким, що відмовився від земельної ділянки. 

Що ж стосується власників невитребуваних земельних часток (паїв), які 
пропустили встановлений Законом строк оформлення свого права власності, з 
поважної причини, суд може визначити додатковий строк достатній для його 
оформлення.  

Джерело: www.loda.gov.ua 
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Джерело: www.deplv.gov.ua 

На Львівщині відбудетьс аукціон  

з продажу права оренди земельних 

ділянок разом із водними 

об’єктами відбудеться 

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 20 березня 2019 
року о 11.00 год. 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: 

- Ставок площею 1,3216 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 1,5518 га; 

- Ставок площею 1,3000 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 1,5068 га; 

- Ставок площею 1,6044 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 1,9319 га; 

- Ставок площею 7,9780 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 9,0789 га; 

- Ставок площею 1,9086 га, який розташований на території 
Новострілищанської селищної ради (за межами населеного пункту) 
Жидачівського району, на земельній ділянці площею 2,6545 га; 

- Ставок площею 0,1334 га, який розташований на території Стрілківської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 0,1695 га; 

- Ставок площею 2,1999 га, який розташований на території Кавської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 2,5887 га; 

- Ставки площею 1,9568 га та 3,7223 га, які розташовані на території 
Шоломиницької сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького 
району, на земельній ділянці площею 7,3470 га; 

- Ставки площею 0,3442 га, 0,6003 га, 0,1448 га та 2,6030 га, які розташовані 
на території Чижиківської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 4,9643 га. 

Останній день прийому заяв - 14.03.2019 р. до 16 год.30 хв 
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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 

31023  4620386600:01:005:0004 35.3909 Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.03.2019 

 09:00 

31019 
4622780400:18:000:0047  

0.7849 Львівська область, Жовківський 

район, Боянецька сільська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.03.2019  

11:00 

31011 4621888000:01:012:0060 0.0400 Львівська область, Золочівський 

район, с. Червоне, вул Л. Українки, 1 

Для іншого 

сільськогосподарського 

призначення 

15.03.2019  

11:00 

31069 4623685100:04:000:0401 8.0785 Львівська область, Пустомитівський 

район, Давидівська сільська рада ОТГ 

11.02 15.03.2019  

12:00 

31110 4622785800:03:000:0172 2.1973 Львівська область, Жовківський 

район, Мацошинська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.03.2019  

09:00 

31105 4622785800:03:000:0170 4.6073 Львівська область, Жовківський 

район, Мацошинська сільська рада 

 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.03.2019  

09:00 

31109 4622785800:03:000:0171 4.8166 Львівська область, Жовківський 

район, Мацошинська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.03.2019  

09:00 

31177 4622182600:09:000:0508 25.9350 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Дернівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2019  

09:00 

31175 4622182600:11:000:0338 44.0000 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Дернівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2019  

09:00 

31162 4622184600:06:000:0349  8.9000 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Незнанівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19.03.2019  

09:00 

31036 4624281400:07:000:0004 9.0789 Львівська область, Самбірський 

район, Воле-Баранецька сільська рада 

10.07 20.03.2019  

11:00 

31034 4624281600:17:000:0563 1.9319 Львівська область, Самбірський 

район, Воле-Баранецька сільська рада 

10.07 20.03.2019  

11:00 

 31236 

  

 

 4621584400:02:000:0343

  

 

 33.0000 Львівська область, Жидачівський 

район, Любшанська сільська рада  

 Для ведення 

селянського 

(фермерського) 

господарства  

 

 21.03.2019  

09:00  

 31226  4622789200:25:000:0007  5.7211  Львівська область, Жовківський 

район, Туринківська сільська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.03.2019  

09:00 

 31230 

  

 

 4621885800:04:000:0417 

  

 

 11.5541 

  

 

 Львівська область, Золочівський 

район, територія Почапівської 

сільської ради   

 Для ведення 

селянського 

(фермерського) 

господарства  

 

 21.03.2019  

09:00  

 31228  4620987800:11:000:0025  12.1110  Львівська область, Городоцький 

район, Татаринівська сільська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25.03.2019  

09:00 

 31218  4620986200:20:000:0003  14.0000   Львівська область, Городоцький 

район, Повітненська сільська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25.03.2019  

09:00 

 31234  

 

 4622710200:10:000:0254 

  

 

 8.2501 

 

 Львівська область, Жовківський 

район, Дублянська міська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25.03.2019  

09:00 
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Компанія ALFA Smart Agro виводить на ринок  України розробки, які можуть 

стати лідерами ефективності у своїх сегментах:  акарицид Сінтак®, фунгіцид 
Артіс Плюс®, інсекто-фунгіцидний протруйник Кантаріс 

Препарати представлені у каталозі ALFA Smart Agro на 2019 рік, який було 
презентовано 13 лютого. в рамках тематичного семінару компанії для 
агровиробників Львівщини. 

ALFA Smart Agro продовжує оновлювати портфель продуктів, розширюючи 
лінійку розумних засобів захисту рослин. Що об’єднує Сінтак®, Артіс Плюс® та 
Кантаріс®? Це препарати посиленої ефективності. Вони мають розширений 
спектр дії, широке вікно застосування і гарантують дійсно тривалий захист 
культур.  

Сінтак® (гекситіазокс + абамектин) – інсекто-акарицид нового покоління.                   
Це перший препарат в Україні, який за однократного внесення забезпечує 
контроль кліщів на всіх стадіях розвитку: яйце-личинка-німфа-імаго. Сінтак® 
володіє блискавичним нокдаун-ефектом і забезпечує тривалий захист рослин 
протягом періоду до 50 днів. Препарат є ефективним у боротьбі із сисними та 
мінуючими шкідниками: попелицями, медяницями, трипсами. Шкідлива дія на 
корисну ентомофауну відсутня.    

Артіс Плюс® (міклобутаніл + тебуконазол + тіофанат-метил) – системно-
трансламінарний фунгіцид для інтенсивного захисту рослин від хвороб. Артіс 
Плюс® був розроблений у зв’язку зі стрімким поширенням хвороб на посівах 
соняшнику: фомозу, білої, сірої гнилей, альтернаріозу, септоріозу, борошнистої 
роси тощо. Головна перевага нового фунгіциду – потужний стоп-ефект, який 
проявляється вже у перші години після обробки.  Артіс Плюс® миттєво 
розповсюджується по системі рослини, локалізуючи збудників інфекції. Його 
ефективна концентрація зберігається в рослині до 4 тижнів. Таким чином Артіс 
Плюс® надійно захищає від хвороб молодий приріст, якого не було на момент 
внесення. 

Кантаріс® (тіаметоксам + прохлораз + флутріафол) – інноваційний 
фунгіцидно-інсектицидний протруйник для захисту зернових. Кантаріс® 
забезпечує 100% ефективність проти летючої сажки та снігової плісняви, має 
швидку лікувальну й тривалу профілактичну дію проти комплексу хвороб. 
Кантаріс® значно знижує чисельність популяцій шкідників у сівозміні, у тому 
числі личинок ковалика. 

Офіційний дистрибьютор компанії ALFA Smart Agro на Львівщині, директор                  
ПП «Агрофон Плюс» Володимир Кисіль відзначив, що за останні п’ять років 
науковці компанії створили 36 препаратів, які не мають аналогів в Україні.  Крім 
того, продукція ALFA Smart Agro реалізується аграріям також з використанням 
інструменту аграрних розписок. 
Джерело: www.alfasmartagro.com 

ALFA Smart Agro представила нові продукти  

для агровиробників Львівщини 
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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 бажаючi. 

Контактна особа: Микола Грибок, тел. 0676731580  

Джерело: Львівське Братство Пасічників «РІЙ»  

«UKRAVIT» виводить на ринок 

новий фунгіцидний протруйник 
 
Щоб отримати здорові, дружні сходи зернобобових культур, необхідно, в 

першу чергу, подбати про якісний захист посівного матеріалу. Адже на 
початкових етапах розвитку ці культури є особливо вразливими до хвороб. Тому 
компанія «UKRAVIT» у 2019 році виводить на ринок контактний фунгіцидний 
протруйник для сої, гороху, соняшника та картоплі – Рестлер (флудиоксоніл, 25 
г/л). 

Безпечність використання та виняткова ефективність при низьких нормах 
витрати роблять флудиоксоніл провідною молекулою в захисті насіння 
зернобобових культур. Він обережно поглинається рослиною і блокує ріст 
міцелію гриба, внаслідок чого той гине. За рахунок такої дії препарат контролює 
широкий спектр патогенів – ґрунтову на насіннєву інфекцію Fusarium, 
пліснявіння насіння та аскохітоз і має тривалий захисний період. 

Препарат знищує збудників грибкових хвороб як на поверхні насіння 
(іекзогенна інфекція), так і всередині (ендогенна інфекція); в подальшому він 
ефективно захищає кореневу систему, сходи та безпосередньо рослину і навіть 
контролює повторне інфікування. Великою його перевагою є й те, що Рестлер 
можна застосовувати одночасно з інокулянтами, а також у бакових сумішах з 
іншими фунгіцидними (Баріон, Ультрасил) та інсектицидними протруйниками 
(Екзор, Матадор). А надзвичайно висока толерантність до культури гарантує 
безпечний повноцінний розвиток посівів на ранніх стадіях росту та розвитку. 

Джерело: www.propozitsiya.com 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Вирощування покривних культур 

дозволяє покращити якість ґрунту 

За вміст органічної речовини та якість ґрунту впливають три основні 
чинники: спосіб ґрунтообробітку, обсяг внесеної біомаси і ґрунтова ерозія.   
Для створення сприятливого ґрунтового середовища вчені рекомендують 
скорочувати інтенсивність обробітку ґрунту та вирощувати покривні культури. Це 
дозволяє максимізувати кількість біомаси, оптимізувати вміст азоту, мінімізувати 
періоди оголення ґрунту та запобігти ерозії. 

Кваліфіковане використання покривних культур може істотно зменшити тиск 
бур’янів та додати значну кількість біомаси до ґрунту.  

Наприклад, деякі покривні культури можуть бути скошені, до інших можна 
застосувати плющення, деякі з них гинуть внаслідок перезимівлі під дією морозу, 
що дає змогу проводити обробіток за системою ноу-тілл або за мінімальною 
технологією навіть за органічного способу господарювання. 

Corteva Agrisciences виведе на 

український ринок новий гербіцид 

для ріпаку 

 
Нещодавно створена в результаті злиття агрохімічних підрозділів Dow та 

DuPont компанія Corteva Agrisciences виведе в нинішньому році на український 
ринок новий гербіцид для ріпаку.  

Він з’явиться на українському ринку вже в березні. Препарат називатиметься 
Слаш і міститиме інноваційну гербіцидну молекулу Arylex, яка вже має досвід 
застосування в Україні на пшениці у складі препарату Квелекс. Новинка 
поступово замінюватиме Галеру Супер навесні. 

Діючі речовини препарату – галауксифен-метил та клопіралід. 
Застосовуватиметься препарат 1 раз за сезон проти одно- та багаторічних 
дводольних бур’янів у період від фази початку росту стебла до фази бутонізації 
нормою 0,75–1 л/га. Виробник пише, що Слаш частково проявляє й грунтову 
активність. 

Джерело: www.propozitsiya.com 
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Джерело: www.сonsumer.gov.ua 

Якщо на ґрунті тривалий період часу не тане сніг, а роботи на дачній ділянці 
не терплять зволікання, тоді прискорюємо процес – на сніг насипати тонкий шар 
торфу. Якщо час дозволяє – чекаємо. Грунт, на якому розтанув сніг, добре 
зволожений. Якщо залишити сніговий покрив поруч із деревами, процес 
поступового зволоження продовжується. Так можна утримати істотний обсяг 
вологи на досить довгий термін. 

З таненням снігу роботи в саду навесні можна починати з прибирання 
торішнього листя (якщо це не робилося восени). Їх можна закласти на компост. 
Особливу увагу приділяємо ґрунту ділянки відводимо надлишкову вологу                         
і розпушуємо. Після цього верхній шар ґрунту слід мульчувати, тобто посипати 
органічним або неорганічним матеріалом. Мульчування допомагає зберегти воду              
і рихлість ґрунту, запобігає ерозії ґрунту, зменшує кількість рослин-бур’янів                    
і сприяє утворенню додаткових коренів. 

Всі роботи в саду необхідно провести до того, як почнуть набухати бруньки. 
У першу чергу це стосується обрізки чагарників, плодових дерев і винограду. 
Рання обрізання зменшує негативні наслідки. Також важливо позбутися від сухих 
і пошкоджених морозами або хворобою гілок і вирізати зайву поросль. 
При  прийнятті рішення проводити омолоджувальну обрізку, прибирайте не 
більше третини гілок за один рік. 

Якщо осіння побілка дерев з якої-небудь причини не була проведена, тоді це 
треба обов’язково зробити. Побілка, до складу якої входить крейда і вапно, що 
добре захищає дерево від нелітаючих комах-шкідників, які зимують у корі або 
опалому листі. Обов’язково потрібно зробити перше обприскування дерев та 
винограду – до розпускання бруньок – багато комах відкладають свої яйця ще в 
нирки або бутони. 

В кінці березня – початку квітня всі плодові дерева необхідно розкрити і по 
колу перекопати ґрунт, тільки обережно, щоб не пошкодити коріння. Це робиться 
для знищення можливих шкідників і інфекції, так і для поліпшення якості ґрунту. 
Також у цей період бажано перекопати ґрунт по всій ділянці і додати в нього 
мінеральні добрива або золу. Потім за допомогою граблів розрівняти землю. Коли 
настане тепла і сонячна погода, можна здійснювати посів ранніх с/г культур. 

Початок травня являє собою час, коли весняні роботи в саду від дачника 
вимагають особливої уваги і терпіння. У цей період висаджуються різноманітні 
декоративні та овочеві культури. Наприклад, картопля, насіння моркви, огірків, 
баштани тощо. Через те, що в травні іноді бувають  заморозки, як на ґрунті, так і в 
повітрі, необхідно ретельно стежити за перепадами атмосферних температур. У 
морозні дні, в крайніх випадках, на дачній ділянці можна розпалити димові 
багаття, щоб не замерзли квіти плодових дерев. У прохолодні ночі розсаду слід 
накривати поліетиленом або щільним папером 

Весняні роботи в саду 
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Джерело: Департамент  економічної політики  Львiвської облдержадміністрації 

Представників малого бізнесу 

Львівщини  до 23 лютого 

запрошують до участі у конкурсі 

інвестиційних проектів 

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах 
реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області 
проводить конкурс інвестиційних проектів. Конкурс триватиме до 23 лютого.  

Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, 
представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, 
з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за 
кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про 
співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА. 

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за 
кредитами повинні відповідати таким вимогам: 

- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців; 
– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, 

що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та 
виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із 
соломки та рослинних матеріалів для плетіння», групи 31.0 розділу 
31«Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців») та розділу 
13 «Текстильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одягу», розділу 15 
«Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів». 

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати 
інвестиційні проекти з такими розділами: 

- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-
господарська стійкість; 

- конкретний напрямок використання кредитних коштів; 
- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті 

реалізації проекту; 
- очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті 

реалізації проекту; 
- очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни. 
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 

сторінок. 
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент 

економічної політики обласної державної адміністрації з 23 січня по 23 лютого 
2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425. 

Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам 
підприємницької діяльності, становить 750 тис грн терміном на три роки. Розмір 
часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних. 

Детальну інформацію також можна отримати за телефоном: (032) 2-999-279. 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста брюссельська 40,00 42,50 45,00 

Капуста червоноголова 10,00 10,00 10,00 

Капуста білоголова 8,00 10,00 12,00 

Капуста савойська 22,00 22,00 22,00 

Картопля стандарт 6,20 6,50 6,80 

Морква стандарт 5,00 7,50 10,00 

Буряк столовий  4,00 6,80 9,50 

Квасоля  біла 30,00 42,50 45,00 

Капуста броколі 60,00 62,50 65,00 

Селера корінь 20,00 20,00 20,00 

Редька чорна 6,50 6,80 7,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

65,00 66,50 68,00 

Цибуля ріпчаста жовта 17,50 17,80 18,00 

Гарбуз 10,00 10,00 10,00 

Шпинат 100,00 110,00 120,00 

Гриб печериця 20,00 28,50 37,00 

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 

Груша  18,00 29,00 40,00 

Яблуко Айдаред 3,00 3,50 4,00 

Яблуко Декоста 3,50 4,80 6,00 

Яблуко Голден 2,50 4,80 7,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Мед 110,00 165,00 220,00 

Яйце куряче столове С-1 
деяток 

22,00 22,00 22,00 

Короп  жив. 73,00 74,50 75,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 13.02.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 

2019 / № 3 (98) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 13.02.2019 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 

Віка 9500 

Висівки пшеничні 4100 170 

Горох 6143 5900 225 

Гречка 7250  

Жито 1 клас 3558 160 

Жито 2 клас 3510 155 

Жито 3 клас 3458 

Жито 4 клас 150 

Жом буряка гран 160 

Кукурудза 5289 4623 4355 164 872 162 205 

Льон 11000 

Макуха соєва 355 

Макуха 

соняшникова 
230 

Нут 13000 

Овес 6200 

Олія соняшникова 20200 18000 654 650 

Просо 13700 13000 12000 415 406 

Пшениця 2 клас 7123  6394 7300 222 208 

Пшениця 3 клас 6806  6159 6160 221 216 

Пшениця 5 клас 6917 

Пшениця 6 клас 6825  6207 4800 211 220 

Ріпак 2 кл від 35 

мкм без ГМО 
410 

Соєва олія 16000 

Соняшник 10409  10575 8700 

Соняшник 

високоолеїновий 
10500 

Сорго біле 5000 4400 

Соя 9640 9658 9600 336  332 350 435 

Соя без ГМО 9781 10500 410 

Спельта 300 

Тритікале 4700 

Шрот соєвий 395 

Шрот 

соняшниковий 
6200 221 235 

Ячмінь 6600  6313 6800 209 275 
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