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Джерело: Львівська Аграрна палата 

13 березня у Львові асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» у 

співпраці з Проектом «Трансформація фінансового сектору» провели  тренінг з 

економічних питань: «Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими 

компаніями» та «Ярмарку лізингових компаній». 

Учасниками тренінгу стали агровиробники області, представники 

фінансових установ, голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, 

уповноважений ЛАП з Жовківського району Олег Бейзик. 

Із вступним словом до учасників тренінгу звернулась т.в.о. директора 

Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Людмила Гончаренко та президент Національної асоціації сільськогосподарських 

дорадчих служб України Іван Паньків. 

Людмила Гончаренко в рамках виступу акцентувала увагу на інструментах 

фінансової підтримки агровиробників з державного та обласного бюджету   

Експерт проекту USAID Юлія Вітка розповіла учасникам тренінгу, що 

лізинг є гнучким інструментом для підприємців в АПК та надає реальну 

можливість бізнесу, особливо малому та середньому, закуповувати обладнання, 

машини, основні фонди, підвищувати конкурентоспроможність продукції 

В презентаціях та доповідях експерти  проекту USAID акцентували увага на 

практичних питаннях та прикладах залучення коштів для розвитку бізнесу, 

юридичним аспектам оформлення договору фінансового лізинг. Важлива увага 

приділялася також питанням вибору надійної лізингової компанії. 

Власні фінансові продукти представили на семінарі фахівці компаній «ОТР 

Лізинг», «УЛФ Фінанс», «Альфа-Лізинг», «Інго-Україна», «VAB Лізинг». 

Паралельно з тренінгом відбувалася «Ярмарка лізингових продуктів», які 

пропонують на вітчизняному фінансовому ринку провідні компанії галузі – 

учасники Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців». 

У Львові обговорили актуальні питання 

 розвитку лізингу в АПК 



4 

2019 / № 5 (100) 

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

На Жовківщині почали  

будівництво лабораторії молока 

6 березня в селі Малехів Жовківського району відбулося закладання 
фундаменту під будівництво лабораторії молока та офісу БО «Львівська aграрна 
дорадча служба». 

В заході взяла участь т. в. о. директора департаменту агропромислового 
розвитку Людмила Гончаренко 

«Будівництво лабораторії молока та офісу для дорадчої служби надасть 
можливість розширити систему дорадництва як ключову інституцію у розвитку 
аграрного сектору економіки та сільських територій», – зазначила Людмила 
Гончаренко. 

«Для подальшого розвитку проекту та послуг, які необхідні виробникам, 
Львівська аграрна дорадча служба потребувала приміщення, тому ухвалили 
рішення про будівництво власного лабораторно-офісного приміщення. 
Лабораторія і ЛАДС стануть учасниками створення української національної бази 
даних у молочному скотарстві. Системою менеджменту молочного стада та 
лабораторними дослідженнями молока у Львівській області охоплено 10,0 тис. 
корів», – зазначив директор БО «Львівська аграрна дорадча служба» Іван Паньків. 

Під час закладання фундаментупід будівництво лабораторії молока та офісу 
Благодійної організації «Львівська Аграрна Дорадча Служба» директором 
організації Іваном Паньківим закладено капсулу у фундамент з посиланням до 
майбутнього покоління. 

Довідково:Благодійна організація «Львівська аграрна дорадча 
служба»створена 12 червня 2000 року внаслідок реалізації проекту TACIS 
Європейського союзу у 1998-2000 років. 

Благодійна організація «Львівська Аграрна Дорадча Служба» реалізовує 
проект Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади (МЗСТР) 
«Підвищення конкурентоспроможності молочного сектору України» і «Розвиток 
молочного бізнесу в Україні». 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові відбулася спеціалізована  

виставка «Агротехніка 2019» 

5-7 березня у Львові відбувається  ХІІ Спеціалізована виставка «Агротехніка 
2019». Участь у заходах виставки прийняв президент Львівської Аграрної палати 
Павло Музика,  голова управи ЛАП Ігор Вуйцик, агровиробники області та 
уповноважені ЛАП із ряду районів.  

5 березня у межах виставки  відбулась конференція «Як стати успішним 
фермером» із вступним словом на якій виступив заступник голови Львівської 
ОДА Роман Филипів.  

«Сільське господарство, агропромисловий розвиток – це те, що дає державі 
можливість розвиватися та презентувати її. Минулоріч ми залучили на підтримку 
АПК  майже 140 млн гривень, переважна частина коштів – з держбюджету: на 
відшкодування відсотків, відшкодування витрат на закупівлю 
сільськогосподарської техніки, компенсації за утримання поголів’я ВРХ тощо. На 
рівні АПК Львівщина  завжди передовою, є провайдером у різних механізмах, 
заходах і засобах комунікації», – зазначив Роман Филипів. 

Актуальну інформацію щодо державної підтримки агровиробників на 
конференції представила т.в.о. директора департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко та  представник Міністерства 
аграрної політики та продовольства України Сергій Шупик. 

У межах конференції розглядалися також  питання розвитку фермерства, 
заходи державного контролю у сфері насінництва та розсадництва тощо. 

В рамках виставки також відбувся відкритий (публічний) аукціон з продажу 
вживаної сільськогосподарської техніки. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадмінстрації 

6 березня у Львівському національному аграрному університеті за участі 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, науковців, 
представників агроформувань відбувся науково-практичний семінар  на тему: 
«Земельні очікування селян». 

На семінарі науковці ЛНАУ презентували результати комплексного 
соціологічного дослідження. Безпосередньо соціологічне дослідження 
стосувалось  жителів сільської території, а також фахівців в галузі земельних 
відносин та відібраних експертів та включало питання динаміки розвитку 
земельних відносин, соціально-економічної ситуації населених пунктів, 
комунікації агроформувань та власників земельних наділів,орендних відносин, 
орендної плати за використання земельних наділів, терміну оренди на земельні 
ділянки. 

За результатами семінару присутні мали можливість обговорити питання 
вдосконалення земельних відносин, врегулювання оренди паїв, активізації 
господарської діяльностіна селі. 

На науково-практичному семінарі 

представили результати 

соцдослідження про земельні 

відносини на Львівщині 

28 лютого у Львові в рамках реалізації Проекту міжнародної фінансової 
корпорації (IFC) «Впровадження аграрних розписок в Україні» проведено круглий 
стіл на тему: «Міжнародні фінансові аграрні розписки: презентація концепції». 

Участь у заході прийняли керівник проект IFC Хелен Фейрлемб, 
представники інвесторів, фінансових установ, постачальники ресурсів і 
обладнання, трейдери сільськогосподарської продукції та аграрії області. 

Учасникам круглого столу було презентовано декілька бізнес-моделей 
використання міжнародних фінансових аграрних розписок, їх нотаріальне 
посвідчення та покрокову процедуру видачі і розрахунку за ними. Крім цього, 
оговорили особливості примусового виконання міжнародних фінансових 
аграрних розписок. 

Підприємцям Львівщини 

розповіли про міжнародні 

фінансові аграрні розписки 



7 

2019 / № 5 (100) 

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

12 березня в  Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації відбулося засідання Робочої групи з питань реалізації 
Програми Світового банку та ЄС «Підтримка прозорого управління земельними 
ресурсами в Україні». 

Участь в засіданні робочої групи взяли консультант Світового Банку з питань 
земельної реформи та земельних відносин, керівник Програми «Підтримка 
прозорого управління земельними ресурсами в Україні» Давид Егіашвілі та 
координатор з питань взаємодії з органами державної влади Програми Світового 
банку Вікторія Штець. 

В ході засідання обговорили результати розробленої за допомоги 
супутникових даних карти класифікації Львівської області в частині моніторингу 
землекористування, лісів, водних ресурсів, розробили пропозиції подальшого 
дистанційного зондування області та створення нової карти класифікації в 
поточному 2019 році. Відтак, 21,8 тис кв. км – таку площу земель на території 
Львівської області було охоплено дистанційним зондуванням, здійсненим 
компанією ЕОS у рамках Програми. Супутникові знімки дозволяють 
проаналізувати використання земель області, зокрема – що і де вирощується. Так, 
можна з високою точністю оцінити площу посівів різних культур, а маючи карти 
за різні роки можна побачити, де упродовж декількох років вирощується одна й та 
ж культура, де відбувається розорення. 

Землевпорядні роботи, що передбачені Меморандумом  мають стартувати 
уже найближчим часом. Передбачається, що їх виконавцем буде Центр ДЗК. Для 
державних і комунальних земель пілотної Давидівської сільської об’єднаної 
територіальної громади землевпорядкування проведуть за результатами 
інвентаризації. «Повна і коректна інформація про землі в Державному земельному 
кадастрі – одна з головних умов, що українські власники паїв не матимуть 
проблем зі своїми ділянками, а сільські громади точно знатимуть, скільки земель у 
їхньому розпорядженні, як вони використовуються, та зможуть планувати 
надходження до своїх бюджетів від цих земель», – зазначає керівник з 
впровадження заходів Програми в Україні Давід Егіашвілі.   

Реалізація Проекту Світового банку дасть можливість впорядкувати і 
інформацію про земельні ресурси, які є на території ОТГ,  а відтак сприятиме 
ефективному та правовому їх управлінню. 

На Львівщині обговорили 

актуальні питання  прозорого 

управління земельними ресурсами  
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Актуальні питання розвитку бізнесу 

обговорили на II Львівському 

Експортному  форумі 

14 березня у Львові відбувся II Львівський Експортний форум участь в якому 
прийняли представники органів державної влади, експерти, підприємці, зокрема 
бізнесмени АПК, голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик та 
науковці.  

Із вітальним словом до учасників форуму звернувся голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка.   

В  своєму виступі очільник області, зокрема зазначив,  що за минулий рік в 
регіоні на 20 % зросли обсяги експорту, який сьогодні продукується на Львівщині. 
При цьому значна частка продукції спрямовується на ринок країн ЄС.    

Олег Синютка також зазначив, що  довіра між владою та бізнесом в області 
стала фундаментом для просування можливостей підприємців на території інших 
країн.  

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Роман Филипів відзначив, 
що на супроводі у Львівській області перебуває 691 інвестиційний проект, а  
понад 150 інвестиційних проектів буде реалізовано у 2019 році. Якщо 
ж  подивитись на динаміку останніх років, то на Львівщині було створено 
додаткові 242 нових виробництва і 23,5 тисячі нових робочих місць. Значна 
кількість реалізованих інвестиційних проектів на Львівщині стосується розвитку 
АПК.   

Серед  напрямків обговорення учасниками експортного форуму –  експортна 
стратегія Львівщини  та  міжнародні проекти як інструменти просування 
українського експорту, використання аграрних розписок як передмову 
ефективного експорту. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадмінстрації 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Пасічники Львівщини обговорили  

актуальні питання матководства 

13 березня Львівське Братство Пасічників «РІЙ» провело збори  пасічників 
області присвячене розвитку матководству. 

В рамках навчання бджолярі Львівської області дізналися від пасічника Олега 
Коцюмбаса  актуальну інформацію  необхідну  для одержання якісних маток, що 
забезпечують  основу добробуту та продуктивності бджолосімей. Але для цього 
потрібно важливу увагу звернути на зимостійкість, гігієну гнізда, стійкість до 
захворювань. 

Олег Коцюмбас розповів про специфіку 
забезпечення збережуваності бджоломатки у вулику 
до пізньої осені. Важлива увага приділялася 
розгляду особливостей підсажування матки у вулик і 
технологічному аспекту організації збору маточного 
молочка. 

В рамках зборів учасники також підтримали 
рішення про участь представника від організації в 
наступній каденції Громадської ради при Львівській 
облдержадміністрації. 

На Львівщині відбулась 

конференція з питань розвитку  

рибного господарства 

15 березня  у Львові для виробників  галузі рибництва відбулась 
конференція «Рибне господарство-реалії, надії та сподівання». Участь у заході 
взяли виробники аквакультури з Івано-Франківської, Рівненської, 
Тернопільської  областей. 

З вітальними словами до учасників конференції звернулись т.в.о. директора 
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Людмила Гончаренко та радник директора РСП «Шувар» Іван Стефанишин. 

«Галузь рибництва в області є пріоритетною. Для виробників аквакультури у 
2019 році передбачена фінансова підтримка з державного та обласного бюджетів, 
яка сприятиме залученню у виробництво сучасних технологій», – зазначила 
Людмила Гончаренко 

Учасники конференції обговорили сучасні тенденції виробництва осетрових, 
розвитку тепловодного рибництва, питання вимог споживчого ринку та безпеки 
продукції аквакультури в області. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Підвищення правової свідомості жителів      

сільських територій на Львівщині 

Розвиток сільських територій та підвищення добробуту громадян тісно 
пов’язано із створенням ефективної моделі надання правової допомоги населенню 
в сільській місцевості. 

Із цією метою Львівська Аграрна палата з травня 2019 року ініціювала 
реалiзацію проекту: «Підвищення правової свідомості сільського населення –  
шлях до покращення рівня життя».  

В рамках проекту передбачено активізувати сільські громади шляхом 
донесення до сільського населення, органів місцевого самоврядування, 
об’єднаних територіальних  громад, фермерів, учасників АТО та членів їх сімей, 
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, що 
переселились  і проживають у сільській місцевості,  інформації про новації 
земельних правовідносин в Україні та можливі шляхи ефективного 
господарювання на землі. Завданням проекту є надання допомоги  жителям 
сільських територій на Львівщині шляхом проведення фахових консультацій та 
порад з питань правової допомоги оформлення та  державної реєстрації права 
власності та інших речових прав на нерухоме майно.  

Спеціалізовану інформацію жителям сільських рад та об’єднаних 
територіальних громад в десяти районах області нададуть експерти-дорадники 
Львівської Аграрної палати, фахівці Головного територіального управління 
юстиції у Львівській області, Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації та відповідальні представники Уповноваженої 
Верховної Ради із прав людини в Західному регіоні. До нашої команди мають 
намір долучитись спеціалісти Львівського центру професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості. Маємо сподівання, що безкоштовна фахова 
інформація буде чудовою нагодою набуття необхідних навичок жителями  
сільських територій Львівщини. 

12 березня  Львівська обласна рада внесла зміни до показників обласного 
бюджету Львівської  області на 2019 рік.  

Цим рішенням, зокрема Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації збільшили видатки спеціального фонду на 780 тис грн на 
виконання Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового 
виробництва Львівської області на 2016-2020 рp. для збереження та відтворення 
родючості ґрунтів за рахунок залишку надходжень від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

Джерело: www.lvivoblrada.gov.ua  

Львівська обласна рада внесла зміни 

до показників обласного бюджету  
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Джерело: www.agro-business.com.ua 

Джерело: www.agroport.ua 

Глобальні цілі розвитку ООН  

та українське АПК 

5 березня в Києві відбувся круглий стіл «Гармонізація національних та 
регіональних політик із Цілями сталого розвитку ООН». 

17 глобальних цілей, які людство має досягнути до 2030 року, були прийняті 
на саміті ООН в 2015. 193 країни-члени ООН прийняли цей документ. І хоча він 
не є юридично обов’язковим, але на нього дуже люблять посилатися політики усіх 
країн і рівнів. Експерти пояснюють: це не випадково, адже насправді стратегія 
дуже продумана і прогресивна, над нею працювали кращі спеціалісти світу. Вона 
передбачає гармонізацію трьох основних елементів: економічного зростання, 
соціальної інтеграції та охорони навколишнього середовища. Іншими словами, це 
розвиток, який має максимально задовольняти нинішні потреби людства, не 
завдаючи шкоди довкіллю. Від втілення цих цілей на місцевому та регіональному 
рівнях Україна тільки виграє. 

«Цілі сталого розвитку визначають досяжні завдання і формування 
національних, регіональних або корпоративних політик», – повідомив Михайло 
Малков, координатор програм розвитку ФАО в Україні. 

Власну тематичну доповідь на заході представив заступник директора 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Павло 
Дигдало.  
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Як отримати компенсацію ЄСВ 

 від держави за створення нового 

робочого місця 

Компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із 
сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у зв’язку із створенням нового робочого місця, передбачено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.03.2013 р. № 153 «Про затвердження Порядку 
компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Дія Порядку № 153 поширюється на роботодавців (суб’єктів 
господарювання), які починаючи з 2013 року: 

- створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників 
шляхом укладення трудового договору; 

- протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з 
особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату 
їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (п. 2 
Порядку № 153). 

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених п. 2 
Порядку № 153, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 
50% суми нарахованого ЄСВ протягом наступних 12 календарних місяців за 
умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні 
заробітні плати у місяці сплати ЄСВ за особу, працевлаштовану на нове робоче 
місце. 

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці 
роботодавець втрачає право на компенсацію. 

Мінагрополітики оприлюднило проекти 

нормативно-правових актів 

05 березня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект Наказу «Про затвердження Порядку 
нарахування та внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів». 

15 березня оприлюднено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини 
рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного 
простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) 
економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей 
морської аквакультури». 

 Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області 

Щорічна додаткова відпустка 

працівникам за особливий 

характер праці 

Головне управління Держпраці у Львівській області нагадує, що право на 
щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці мають окремі категорії 
працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та 
інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних 
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я 
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки». Максимальна 
тривалість додаткової відпустки за особливий характер праці становить  – 
35 календарних днів. Проте конкретна тривалість встановлюється у колективному 
чи трудовому договорі залежно від зайнятості працівника в таких умовах. 

Особливості надання додаткової відпустки за особливий характер праці 
визначені Порядком застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад 
працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та 
інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних 
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, 
що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, 
затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 
30.01.1998 р. № 16. Вони аналогічні відпусткам за шкідливі умови праці, проте 
атестацію робочого місця для визначення права працівника на додаткову 
відпустку за особливий характер праці проводити не потрібно. 

Джерело: www.pigcongress.org 
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Джерело: www.ibuhgalter.net 

Відповідно до п.п. 14.1.147 п. 14.1ст.14 Податкового кодексу України (ПКУ) 

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI плата за землю – обов’язковий платіж у складі 

податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати 

за земельні ділянки державної і комунальної власності. 

Згідно з п.п. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 ПКУ орендна плата за земельні ділянки 

державної і комунальної власності – обов’язковий платіж, який орендар вносить 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі – орендна плата). 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір 

оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ст.288 ПКУ). 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, об’єктом 

оподаткування – земельна ділянка, надана в оренду (пп. 288.2, 288.3 ст.288 ПКУ). 

Згідно з частинами першою – другою ст. 8 Закону України від                                     

06 жовтня 1998 року № 161-XIV «Про оренду землі» орендована земельна ділянка 

або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового 

призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою 

орендодавця (крім випадків, визначених законом). Якщо протягом одного місяця 

орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи 

заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в 

суборенду. 

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами 

договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

Відповідно до п. 288.6 ст.288 ПКУ плата за суборенду земельних ділянок не 

може перевищувати орендної плати. 

Оскільки плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної 

плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (іншої форми не 

передбачено), а платником орендної плати є орендар земельної ділянки, 

то юридична особа (ФОП), що орендує земельну ділянку та уклала договір 

суборенди на цю земельну ділянку, сплачує орендну плату за зазначену земельну 

ділянку та подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 

земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю. 

ФОП  укладено договір суборенди на 

земельну ділянку: хто є платником 

орендної плати за земельні ділянки 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Фізособа придбала землю посеред року: 

коли чекати ППР від податківців?  

Державна фіскальна служба у Луганській області повідомляє, що відповідно 
до п.286.1 Податкового кодексу України (ПКУ) підставою для нарахування 
земельного податку є дані державного земельного кадастру. 

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у 
сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа 
наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за 
місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для 
обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабміном. 

Згідно з п.286.5 ПКУ нарахування фізичним особам сум податку проводиться 
контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які 
надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного 
року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, 
встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника –
 юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок 
сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а 
новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника –
 фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган 
надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після 
отримання інформації про перехід права власності. 

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ПКУ). 

Таким чином, при отриманні від центральних органів виконавчої влади, що 
реалізують державну політику у сфері земельних відносин, та у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно, інформації про набуття фізичною 
особою права власності на земельну ділянку контролюючий орган здійснює 
нарахування сум земельного податку починаючи з місяця, в якому у нового 
власника виникло право власності, та надсилає податкове повідомлення-рішення 
такій фізичній особі. Податок підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення. 
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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 

31791  4624886600:14:000:0564 20.1250 Львівська область, Сокальський 

район, Сілецька сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

04.04.2019 

 09:00  

31781  4624881100:13:000:0020 11.6734 Львівська область, Сокальський 

район, Волицька сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

04.04.2019 

09:00 

31733 4624883900:15:000:0653 11.4180 

  

Львівська область, Сокальський 

район, Варязька сільська рада  

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

04.04.2019 

09:00 

31797 4624887400:14:000:0027 28.7425 Львівська область, Сокальський 

район, Тартаківська сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2019 

09:00 

 32022 4624885700:07:000:0198  25.0147  Львівська область, Сокальський 

район, Хоробрівська сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.04.2019 

09:00 

32036 

  

 

4625885700:02:000:0190 

  

 

6.5290 

  

 

Львівська область, Яворівський район, 

Мужиловицька сільська рада  

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.04.2019 

09:00 

32028 

  

 

4624885700:07:000:0199 

  

 

9.9021 

  

 

Львівська область, Сокальський 

район, Хоробрівська сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.04.2019 

09:00 

 32070 

  

 

4621881500:01:014:0003 

  

 

 0.5000 

  

 

 Львівська область, Золочівський 

район, с. Велика Вільшаниця,  

вулиця Польова   

 

 Для іншого 

сільськогосподарс

ького призначення 

  

 

11.04.2019 

11:00 

 

31794 4624887200:04:000:0728 8.2559 Львівська область, Сокальський 

район, Стенятинська сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2019 

09:00 

 31793 

  

 

 4624887200:04:000:0727 

  

 

 7.7016 

  

 

 Львівська область, Сокальський 

район, Стенятинська сільська рада  

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2019 

09:00 

 31803 4624888200:18:000:0605  21.8285  Львівська область, Сокальський 

район, Хлівчанська сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

09.04.2019 

09:00 

 31801 

  

 

 4624888200:11:000:0635 

  

 

 30.0277 

  

 

 Львівська область, Сокальський 

район, Хлівчанська сільська рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

09.04.2019 

09:00 

 31800  4624883100:14:000:0589  16.0000  Львівська область, Сокальський 

район, Телязька сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2019 

09:00 

 31917  4621585900:05:000:1456  38.2903   Львівська область, Жидачівський 

район, Вільховецька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

10.04.2019 

09:00 
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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 

 32071 4622786400:21:000:0062  4.5000  Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада  

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2019  

09:00 

 32068  4622786400:21:000:0063  6.0000   Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2019  

09:00 

 32063  4622786400:21:000:0064  11.0000 Львівська область, Жовківський 

район, Надичівська сільська рада  

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2019  

09:00 

 32153   4623382200:03:000:0198  10.6614   Львівська область, 

Перемишлянський район, 

Вишнівчицька сільська рада  

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.04.2019  

09:00 

 32151 

  

 

 4622710200:07:000:0086 

  

 

 20.5000 

  

 

 Львівська область, Жовківський 

район, Дублянська міська рада   

 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.04.2019  

09:00 

32149  4622785200:13:000:0052  6.0000  Львівська область, Жовківський 

район, Липницька сільська рада   

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.04.2019  

09:00 

 32283  4623980600:06:000:0949  22.5710  Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада   

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.04.2019  

09:00 

 32287  4623980600:06:000:0945  5.2232  Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада   

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.04.2019  

09:00 

 32289 4622489000:05:000:0236 3.6817   Львівська область, Мостиський 

район, Хідновицька сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.04.2019  

09:00 

 32290 

  

 

 4624288600:12:000:0239 

  

 

 5.0320 

  

 

 Львівська область, Самбірський 

район, Новосілко-Гостиннівська 

сільська рада   

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.04.2019  

09:00 

32375 
4623985900:03:000:0486 4.1025 Львівська область, Радехівський 

район, Стремільченська сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.04.2019  

09:00 

32374 4625585700:04:000:0058 8.4141 Львівська область, Турківський район, 

Мохнатська сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.04.2019  

09:00 

32370 4625581300:03:000:0001 9.9546 Львівська область, Турківський район, 

Верхньовисоцька сільська рада 

 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22.04.2019  

09:00 

Станом на 15 березня на Львівщині узагальнена інформація про включення 

до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності для продажу права на них на земельних торгах відповідно до наказів 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області містить дані про 357 

земельних ділянок загальною площею понад 4,93 тис.га. 

Детальна інформація за посиланням: http://land.gov.ua/info/perelik-dilianok/ 
Джерело: www.land.gov.ua 

Узагальнена інформація про перелік земельних 

ділянок на Львівщині для аукціонів 
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Карпатський регіон збільшить площі 

 та продуктивність кормових угідь 

У Карпатському регіоні оптимізують структуру посівних площ кормових 
культур. Про це йшлося на засіданні Президії Національної академії аграрних 
наук  6 березня. 

Наразі лукопасовищні угіддя в регіоні складають 997 тис. га, у тому числі 
сіножаті, пасовища і субальпійські луки. Разом із тим площі малопродуктивних та 
деградованих земель оцінюють у 309,5 тис. га. Половину у з них (166 тис. га) 
планують трансформувати у сіножаті та пасовища.  

Щорічне валове виробництво насіння багаторічних трав для Карпатського 
регіону планується збільшити до 13,4–16,9 тис. тонн, у тому числі 5,5–7,9 тис. 
тонн бобових. Загалом з урахуванням збільшення площ на 166 тис. га та 
підвищення продуктивності угідь на 15-20% валове виробництво очікується на 
рівні 2399,9 тис.тонн.к.од. 

У числі подальших досліджень Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону: стратегія відновлення природно-ресурсного потенціалу 
різновікових травостоїв, наукові основи створення і раціонального використання 
високопродуктивних сіножатей і пасовищ на схилових землях, наукові засади 
формування моделей лучних фітоценозів багатофункціонального призначення у 
зональних адаптивно-ландшафтних системах кормовиробництва. 

У 2019 році в Україні професійні виробники планують посадити картоплю на 
площі 7052 га – більше ніж 25% за минулорічну. 

Про це повідомила виконавчий директор Української асоціації виробників 
картоплі (УАВК) Оксана Руженкова, посилаючись на результати внутрішнього 
моніторингу серед членів асоціації. Вони є репрезентативною вибіркою, оскільки 
мають 1/5 усіх площ під картоплею, що вирощується промислово. 
Зокрема, під товарну картоплю буде відведено 5067 га, під насіннєву – 1435 га, на 
переробку – 550 га.  

При цьому 63% площ виробники мають намір засадити власне 
репродукованим насінням, а лише 37% – сертифікованим, у тому числі 
імпортованим. 

Професійні підприємства збільшать площі  

промислового вирощування картоплі  

Джерело: www.agrotimes.net 
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Протруєння насіння – основний елемент ефективної  

системи захисту  польових культур 

Юрій Бойко,  головний спеціаліст – державний  

фітосанітарний інспектор відділу  контролю за обігом 

засобів захисту  рослин ГУ Держпродспоживслужби  

у Львівській області                                                       

Отримання високих і якісних врожаїв польових культур прямо залежить від 
фітосанітарного стану посівів. Протягом останніх десятиріч спостерігаються 
суттєві зміни клімату, що спричиняє зміни в структурі фітопатогенного та 
ентомологічного комплексу сільськогосподарських культур. Стримуючим 
чинником одержання високих урожаїв є хвороби, втрати від яких можуть сягати 
15-30%, а в роки епіфітотій – 50% і більше. Польовим культурам суттєвої шкоди 
завдає патогенний комплекс з десятків видів грибів: гельмінтоспоріозна і 
фузаріозна кореневі гнилі, септоріоз та інші види плямистостей, тверда і летуча 
сажки, інші збудники, тому підготовці посівного матеріалу необхідно приділяти 
особливу увагу. 

На сьогодні в «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні» є чимало препаратів з системною чи контактно-
системною дією, які містять активні інгредієнти з різних хімічних груп для 
комплексного захисту від фітопатогенів та шкідників. 

З метою ефективного контролю кореневих гнилей (гельмінтоспоріозної, 
фузаріозної), сажок (твердої, летучої, пухирчастої), пліснявіння насіння та 
попередження розвитку інфекції смугастої і сітчастої плямистостей, септоріозу 
протягом вегетації культур доцільним є використання комбінованих препаратів на 
основі похідних оксантину і дитіокарбаматів – Вітавакс 200ФФ, Венцедор (для 
протруювання насіння зернових колосових культур та кукурудзи); фенілпіролів і 
триазолів – Максим Стар 025 FS; стробілуринів і триазолів – Сценік 80 FS; 
стробілуринів, триазолів і фенілпіролів – Максим Форте 050 FS та триазолів, 
імідазолів і бензимідазолів – Вінцит Форте SС (для протруювання насіння 
зернових колосових культур); фенілпіролів і феніламідів – Максим XL 035 FS 
(для протруювання насіння кукурудзи, сої, гороху, соняшника та ріпаку). Також 
можна застосовувати препарати з групи триазолів – Кінто Дуо (для протруювання 
насіння зернових колосових культур). Крім хімічних препаратів, ефективно 
контролюють розвиток кореневих гнилей, снігової плісняви препарати 
біологічного походження – Пларниз БТ, в.с., тощо. 

Для обробки насіннєвого і посадкового матеріалу польових культур від 
хвороб і шкідників використовують комбіновані препарати на основі триазолів, 
фенілпіролів та неонікотиноїдів – Селест Топ 312,5 ES (для протруювання 
насіння зернових колосових культур та картоплі) та неонікотиноїдів і похідних 
сечовини – Еместо Квантум 273,5 FS (для обробки посадкового матеріалу 
картоплі). 
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З метою токсикації сходів зернових культур застосовують препарати 
інсектицидної дії на основі сполук з класу неонікотиноїдів – Сідопрід, Гаучо 
Плюс 466 FS, Командор Екстра, а сходів технічних культур (ріпак, соняшник) – 
Сідопрід, які використовують сумісно з препаратами фунгіцидної дії. 

Отже, протруєння насіння є обов’язковим елементом системи захисту 
польових культур, що дозволяє захистити посіви від найбільш шкідливих хвороб та 
шкідників на ранніх етапах розвитку рослин. Крім того, лише протруєння насіння 
забезпечує захист від різноманітних сажкових хвороб. Важливою перевагою 
протруєння є захист рослини ще до моменту інфікування, тоді як обробка посівів 
фунгіцидами в період вегетації не дає бажаного результату, оскільки препарат не 
може блокувати розвиток міцелію збудника. 

Важливим елементом ефективності 
протруєння насіння є його посівна чистота 
(відсутність домішок).  

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ: насіння, 
протруєне хімічними препаратами за 
небезпекою прирівнюється до пестицидів. 
Тому усі роботи з протруювання насіння 
необхідно проводити з суворим 
дотриманням вимог техніки безпеки при 
роботі з пестицидами та агрохімікатами 
(рис. 1). Рис. 1. Технологічний процес протруєння насіння  

Джерело: www.store.uteka.ua/ua/events 
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Юрій Бойко,  головний спеціаліст – державний  

фітосанітарний інспектор відділу  контролю за обігом 

засобів захисту  рослин ГУ Держпродспоживслужби  

у Львівській області                                                       

Основні аспекти заходів безпеки  

при роботі з пестицидами 

Застосування пестицидів (засобів захисту рослин) від шкідливих організмів є 
невід’ємною складовою частиною сучасних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. Використання пестицидів в Україні 
регламентовано Законом України «Про пестициди і агрохімікати», «Про захист 
рослин» та низкою нормативно – правових актів уряду та центральних органів 
виконавчої влади відповідно до їх компетенції. При застосуванні пестицидів та 
агрохімікатів необхідно неухильно дотримуватись норм цих Законів, санітарних 
правил транспортування, зберігання і застосування пестицидів та агрохімікатів 
(ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у 
народному господарстві») та інших нормативних актів (Постанова Кабінету 
Міністрів України №746 від 18.09.1995 p. «Про затвердження Порядку 
одержання(посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, 
зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами»).  

Асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність 
обробок повинні відповідати «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні» та інструкціям з безпечного застосування пестицидів, які 
затверджені (погоджені) Міністерством охорони здоров’я, Мінекології та 
природних ресурсів і т.д. До чинного видання «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» внесено 2497 найменуваннь 
препаратів. Всі пестициди і агрохімікати (засоби захисту рослин), що реалізуються 
на територіїї України підлягають державній реєстрації, шляхом внесення у 
«Перелік…». Реалізація пестицидів і агрохімікатів виробникам 
сільськогосподарської продукції  проводиться лише в стандартній заводській 
упаковці. Реалізація населенню здійснюється лише у дрібнофасованому вигляді з 
обов’язковим наданням рекомендацій щодо безпечного їх застосування. 

Обробка рослин та інших об’єктів повинна здійснюватись суворо за 
показаннями з обов’язковим врахуванням економічного порогу шкодочинності 
(ЕПШ), ступеню розвитку хвороби рослин, бур’янів а також прогнозу погоди. 

На всі види робіт, пов’язаних із застосуванням пестицидів, робітники повинні 
допускатися по наряду і при наявності посвідчення про проведення спеціальної 
підготовки, допуску до робіт з пестицидами та медичної книжки встановленого 
зразка на право робіт з пестицидами. Медична книжка та посвідчення видається на 
один рік особам, що пройшли профілактичний огляд і курсову гігієнічну 
підготовку по 14 годинній програмі. Медична книжка видається керівником 
підприємства, установи.  
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Навчання осіб, робота яких пов’язана з пестицидами і агрохімікатами, 
проводятся спеціалістами територіальних органів Управління фітосанітарної 
безпеки Держпродспоживслужби України. 

Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається 
при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (великокрапельне). При 
застосуванні пестицидів розташування працюючих відносно машин і апаратів 
повинно здійснюватись з урахуванням напрямку вітру з тим, щоб виключити 
попадання пестицидів в зону дихання працюючих. Усі види робіт, пов’язаних з 
пестицидами і агрохімікатами, повинні виконуватись у засобах індивідуального 
захисту (ЗІЗ) (спецодяг, взуття, рукавиці, захисні окуляри, респіратори або 
протигази), які підбираються індивідуально і закріплюються за працюючим на 
весь період робіт. 

Обробка посівів допускається при напрямку вітру від населених пунктів і 
інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту. Забороняється проводити 
авіаобприскування ближче 1000 метрів від населених пунктів, ферм, джерел води 
і ближче 2000 метрів від берегів рибних ставків, водойм.  

Пестициди, як і інші хімічні речовини, є небезпечними, оскільки викликають 
отруєння. Отруєння відбувається внаслідок проникнення в організм людини 
пестицидів чи їх залишків через органи дихання, травлення, шкірні покриви. 
Джерелами отруєння людини є не лише застосовані пестициди, але і їх залишки у 
продуктах, воді та повітрі. Отруєння працівника може виникати після 
одноразового контакту з пестицидом (гостре отруєння), а також після повторної 
дії малих доз цих речовин (хронічне отруєння). Інтенсивність надходження 
отруйних речовин в організм посилюється при великих фізичних навантаженнях, 
підвищенні температури повітря, посиленому потовиділенні тощо. При роботі з 
пестицидами не можна палити, це посилює надходження отруйних речовин в 
організм.  Забороняється перед і під час роботи з пестицидами вживати алкогольні 
напої, бо дія отруйних речовин при цьому посилюється в десятки разів. 

При роботі з пестицидами слід використовувати лише якісні засоби, які є 
зареєстровані в Україні з суворим дотриманням вимог безпеки проведення таких 
робіт. Використання неякісних (фальсифікованих) пестицидів призводить до 
непередбачуваних наслідків! Компоненти таких препаратів невідомі, поведінку їх 
у довкіллі неможливо передбачити, вони можуть накопичуватись у поверхневих 
та підземних водах і на довгі роки залишатись у ґрунті, впливаючи на майбутні 
врожаї! Тому перед застосуванням будь-яких препаратів звертайтесь до фахівців. 

Зона  санітарного розриву від населених 
пунктів, тваринницьких комплексів, місць 
проведення ручних робіт по догляду за 
сільськогосподарськими культурами, водойм 
і місць відпочинку при вентиляторному 
обприскуванні повинна бути не менше 500 
метрів, а при штанговому – 300 метрів.  
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Джерело: www.agrotimes.net 

У 2019 році борошниста роса на посівах озимих культур розвиватиметься 
передусім на затінених рослинах і за слабкого освітлення. 

На зрошуваних землях будуть виникати найбільш сприятливі умови для 
інтенсивного розвитку хвороби. 

Конідіальне спороношення патогена в умовах підвищеної вологи буде 
формуватися дуже інтенсивно. Швидкість наростання інфекції для борошнистої 
роси дорівнює 0,42% в день. 

За показниками накопичення запасу первинної інфекції патогена до входу 
рослин у зиму, в 2019 році найбільш ймовірний розвиток хвороби від помірного 
до сильного на пшениці озимій буде в господарствах Миколаївської, Вінницької, 
Київської, Рівненської, Сумської, Черкаської, Чернівецької, Харківської, 
Хмельницької областей за помірно теплої погоди з частими опадами та відносної 
вологості понад 80%. 

Насамперед потерпатимуть поля з надмірним внесенням азотних добрив, що 
різко призводить до інтенсивного ураження рослин, суттєво скорочує 
інкубаційний розвиток хвороби, стимулює формування конідіального 
спороношення патогена. Tакож потерпатимуть поля ранніх строків сівби, після 
стерньових попередників, за густого стеблостою (завищені норми висіву насіння), 
за вирощування сприятливих до хвороби сортів на сусідніх полях, вирощування 
культури в низинних місцях, які погано провітрюються. 

Борошниста роса буде розвиватися 
 на затінених посівах 

Джерело: www.blackseagrain.net 
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Джерело: www.propozitsiya.com 

Захист озимих зернових  

від зимуючих бур’янів 

 
З початком відновлення вегетації з озимими зерновими культурами 

починають конкурувати зимуючі бур’яни. Як стверджують агрономи, вже 
сьогодні у посівах можна спостерігати такі види, як підмаренник чіпкий, талабан 
польовий, злинка канадська, грицики звичайні та інші.  

В чому ж полягає небезпека зимуючих видів для культурних рослин в період 
відновлення вегетації? 

«Сходи зимуючих бур’янів з’являються восени і зимують під снігом, а 
навесні поновлюють вегетацію, – розповідає керівник агрономічного 
департаменту компанії «UKRAVIT» Олександр Мигловець. – Так як їхній ріст і 
розвиток збігаються в часі із ростом і розвитком культурних рослин, бур’яни 
починають конкурувати з ними за ґрунтову вологу, поживні речовини, світло і 
простір. А культурні рослини в цей період особливо чутливі, так як відбувається 
формування майбутнього врожаю. Тому якщо вчасно не взяти ситуацію під 
контроль і не ліквідувати конкурентів, гарний врожай ми вже не отримаємо». 

Щоб цього не трапилося, фахівці «UKRAVIT» рекомендують застосовувати 
гербіцид системної дії Вейрон (флуметсулам, 120 г/л + флорасулам, 80 г/л) у 
нормі 50-70 мл/га. Він забезпечує високу біологічну ефективність проти 
зимуючих видів бур’янів – підмаренника чіпкого, маку-самосійки, волошки 
синьої, талабану польового, кучерявця Софії та інших дводольних видів. При 
цьому гербіцид не проявляє післядії на наступні культури в сівозміні. 

Препарат має надзвичайно широке технологічне вікно застосування й 
забезпечує високоефективну дію на основні дводольні види бур’янів, в тому 
числі, стійкі до сульфонілсечовин та 2,4-Д. Він також є незамінним 
«помічником» у контролі падалиці соняшника (звичайної, стійкої до трибенурон-
метилу, імазамоксу та імазапіру), а також підмаренника чіпкого – навіть у 
перерослій фазі (до 14 кілець). 

За високої чисельності у посівах зернових колосових лободи білої 
рекомендовано застосовувати бакову суміш Вейрона в нормі 60-70 мл із 
гербіцидом Голіаф (0,4 л/га) або Тур (0,4 л/га); для контролю осоту рожевого – 
з Мастак (0,3 л/га), берізки польової – з Макстар (0,5 л/га) або Диво Н (0,25 
л/га). 
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Джерело: www.summit-agro.com.ua  

Період від початку вегетації до цвітіння  є важливим етапом формування 
зав’язі та розвитку такої культури як  груша, тому слід приділяти особливу увагу 
захисту від шкідливих  організмів у даний період. 

Надзвичайно небезпечним шкідником, що завдає чималої шкоди грушевим 
насадженням є грушева медяниця! 

Грушева листоблішка або грушева медяниця (Cacopsylla pyri) – комаха з 
родини листоблішок ряду клопів. Монофаг. Пошкоджує грушу. Сіра або жовто-
бура дрібна комаха, близько 3 мм завдовжки, з чотирма прозорими крилами, 
складеними над спинкою у вигляді даху. При великому скупченні медяниці 
виділяють так багато «медяної роси», що вона навіть стікає на землю. На 
листках, гілках і плодах, змочених «медяною росою», оселюється сажковий 
грибок, який вкриває все чорним нальотом. Плоди груші, пошкоджені медяницею 
і вкриті сажистим грибком, недорозвинені і, отже, втрачають товарну якість; 
листя і пагони всихають, дерева відстають у рості, перестають плодоносити і 
пошкоджуються морозом. Протягом літа грушева медяниця дає чотири – п’ять 
поколінь. Шкодить у всіх зонах України. 

При середньодобовій температурі повітря більше +5°С розпочинається виліт 
цього шкідника та відкладання яєць. Тож рекомендуємо проводити завчасні 
обробки, щоб запобігти розповсюдженню шкідника. 

Найголовнішим для контролю є період у фази «початок розпускання 
бруньок – білий бутон». В цей період, коли починається відродження грушевої 
медяниці і вже з’являється личинка (перші слизі), слід застосувати 
інсектицид Аплауд, ЗП із нормою 2,0 – 2,4 кг/га з додаванням 
препарату Олемікс 84, КЕ із нормою: 5,0 л/га. Ці обробки надзвичайно важливі 
для ефективної боротьби з медяницею. 

Рекомендації садівникам 

по захисту від грушевої медяниці 
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Місячний календар посадок 

на березень 2019 року  

для садівника та городника 

З настанням весни, холода відступають неохоче, але повітря вже 
нагрівається, земля звільняється від снігу, і саме час для садівника 
використовувати місячний посівний календар на березень для планування 
догляду за ділянкою. 

З настанням весни роботи для садівника на ділянці додається, хоча сніг ще 
не зійшов, і навіть часом трапляються морози. Але соки в деревах вже прийшли в 
рух, сніжний наст стає пухким, і саме час допомогти сонцю розтоплювати його, 
розкидавши попіл, який потім стане відмінним добривом. Крім того, як радить 
місячний посадковий календар садівника і городника на березень, з настанням 
відлиги потрібно струсити з гілок дерев сніг (бажано зібравши його  в бочки), 
який, підтанувши, стає важчим. Тала вода з нейтральним pН балансом дуже 
корисна рослинам, тому не буде зайвим запасти її побільше для поливу майбутніх 
посадок. У березні час перестати ущільнювати сніг біля коріння дерев, а навпаки, 
у час відлиги потрібно стежити, щоб у воронках (кільцевих канавках) навколо 
стовбурів дерев не застоювалася тала вода. Незважаючи на всю її корисність, від 
надлишку вологи на штамбах (нижніх частинах стовбурів) може з’явитися гниль, 
що буде катастрофою для садівника. Якщо десь стовбури і гілки тріснули від 
морозу, то такі рани потрібно обробити садовим варом до того, як соки почнуть 
активно підніматися від коренів.  

Місячний календар городника на березень радить з середини місяця почати 
дезінфекцію та планомірну інспекцію стану теплиць, з тим, щоб вони були готові 
до «прийому» розсади. Оглядайте садові дерева на предмет наявності 
лишайників і, виявивши їх, обробляйте 7-10% розчином мідного купоросу, 
змішаного в пропорції 1 чайна ложка на 100 мл води. Після обприскування або 
обробки лишайники відпадуть самі дня через 2-3. 

Грядки з багаторічними рослинами потрібно присипати попелом, а краще – 
шаром торфу, що забезпечить прискорене «пробудження» рослин, головне – 
накрити зверху плівкою. 
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Місячний посівний календар для садівника і городника 
 на другу половину  березня 2019 року 

Число місяця Фаза Місяця Рекомендації для городника та садівник 

17 Убуваючий 

 
Виділяємо цілий день для посадки цибулі на ріпку. Готуємо 

борозни і посівний матеріал різних сортів. 
18 Убуваючий Знову можна зайнятися посівом редиски, редьки і дайкона. 

19-21 Убуваючий 

 

 

Нарівні з солодким перцем і баклажаном ці дні будуть 

сприятливі для посадки томатів, білоголової та цвітної 

капусти. 20 березня місяць переходить в останню чверть. 
22 Убуваючий Сприятливий день для продовження посадки ранніх 

коренеплодів: редису, редьки і дайкона. 
23-24 Убуваючий Присвятіть ці дні санітарній обрізці дерев, повторній 

обробці саду від шкідників і прополюванню грядок. 
25 Убуваючий 

 

 

Виконуємо посадку на розсаду томатів, кольорової і 

білокачанної капусти. Також можна зайнятися прополкою, 

мульчуванням грунту і боротьбою зі шкідниками. 
26-27 Убуваючий Ще одні сприятливі дні для посадки цибулі на ріпку. 

28 Молодий Місяць Не плануйте важливих справ, відкладіть посадку і 

пересадку садових культур.  Крім прополки грядок, 

видалення старих гілок і боротьби з шкідниками, займіться 

внесенням органічних добрив під корінь і прищипкою 

овочевих пасинків. Сприятливим цей день буде для 

живцювання. 
29-31 Зростаючий 

 
Останні дні місяця будуть насиченими. Висаджуємо 

томати, солодкий перець, білокачанну і цвітну капусту, 

цибулю на ріпку, гвоздику і лілії, плодові дерева і 

чагарники. Проводимо підгодівлю під корінь, рясний полив 

і щеплення. 

10 квітня 2019 року в Українському домі в Києві ГС «Всеукраїнська Аграрна 
Рада» проведе «Всеукраїнський земельний форум», де учасники обговорять 
актуальні питання земельної реформи.  

На форумі обговорять заходи, які необхідно здійснити для справедливого 
вирішення земельного питання без повторення помилок приватизації 1990-х років.  

Детальна інформація та реєстрація учасників за посиланням: 
http://uacouncil.org/uk/post/agrarii-organizovuut-vseukrainskij-zemelnij-forum 

Джерело: www.uacouncil.org 

Всеукраїнський земельний форум 
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Самопересувний аеродінамічний очисний 

комплекс для агровиробників України 

Самопересувний очисний комплекс (СОК-25) – новітня розробка Харківського 
заводу зерноочисного обладнання, що вже встигла зарекомендувати себе, як одне з 
найкращих рішень для післязбиральної обробки врожаю. Цією моделлю ми 
відкриваємо лінійку машин, які не мають аналогів високотехнологічних 
багатофункціональних мобільних машин для очищення та калібрування зерна. 
СОК-25 повністю замінює ЗАВ-25 і, більш того, зводить всі виконувані на ЗАВі 
операції до однієї, в рази спрощуючи переробку зерна, економлячи аграрію сили і 
час. 

Самопересувний очисний комплекс СОК-25 може застосовуватися на токах, 
елеваторах і складах підлогового зберігання. СОК-25 має функціонал 
найсучаснішого завал, обладнаного кращим на сьогоднішній день сепаратором, 
ІСМ-25 ЦОК. СОК-25 очищає, підсушує і точно калібрує зерно. При цьому 
виконання СОК-25 у вигляді мобільного агрегату і оснащення його 
завантажувальними і відвантажувальними транспортерами дають йому нові, 
унікальні можливості. При використанні СОК-25 купу не потрібно подавати в 
завантажувальний бункер транспортерами. Машина підкочується до вороху, 
підбирає його і акуратно сортує по фракціях: зерно за трьома категоріями окремо, 
незернові відходи, пил і сміття окремо в спеціальний контейнер для сміття.                       
На виході з машини відкаліброване зерно можна подавати на будь-яку висоту до 
4,3 метрів або буртовати з будь-якого боку від машини там, де потрібно. При 
буртовці регулювання висоти подачі зерна дозволяє вберегти зерно від 
травмування. 

Весь технологічний ланцюжок обробки зерна на ЗАВі спресован в агрегаті 
СОК-25 в єдиний виробничий процес.  

За один цикл СОК-25 здійснює такі операції: завантаження зерна; очищення 
зерна; підсушка зерна; калібрування зерна; завантаження зерна; вивантаження 
незернових відходів в спеціальний контейнер. 
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Властивості зерноочисних машин СОК-25 
 
 Агрегат СОК-25 сконструйований на базі сепаратора ІСМ-30 ЦОК, тому він 

має всі властивості сепаратора, оснащеного циклоно-осадовим комплексом 
замкнутого циклу та має наступні переваги:  

- якість калібрування зерна;  
- найвища схожость (до 98%);  
- економічність; екологічність;  
- легкість керування;  
- надійність;  
- довговічність;  
- комфортність.  
На сьогоднішній день в галузі післязбиральної обробки врожаю більш 

досконалої машини, ніж СОК-25, не існує. З випуском агрегату СОК-25 він стає 
одним зі світових лідерів у виробництві високотехнологічного 
сільськогосподарського обладнання.  

Купівля самопересувний очисного комплексу СОК-25 означає придбання 
найбільшого конкурентної переваги, яке тільки може дати аграрному 
господарству сучасна інноваційна техніка.  

 
Технічні характеристики зерноочисних машин СОК-25  

 
Тип: самопересувний;  
Привід: Електричний трифазний;  
Продуктивність, режими очищення / калібрування: 25 / 12,5 тонн на годину; 
Встановлена сумарна потужність: 6,4-9 кВт;  
Робочі габаритні розміри, В / Д / Ш: 3500/6300/4500 мм.;  
Транспортні габаритні розміри, В / Д / Ш: 3500/6300/1470 мм.;  
Виліт відвантажувального транспортера: 4000 мм.;  
Робоча регулювання висоти відвантаження: 1000-4300 мм.;  
Вага: 1600 кг.;  
Рівень шуму: 85 дБ;  
Кількість операторів: 2 
Виробник: Харківський завод зерноочисного обладнання. 

Офіційний ділер виробника: ТзОВ «Техагро-плюс», www.agrobin.com.ua 

(Борис Январьов, тел.: +38 095 462 44 26;  +38 096 520 0919.  
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18-21 червня 2019 року в Канаді (Реджайна-Торонто)  відбудеться  
Міжнародна виставка для сільського господарства і агробізнесу Canada’s Farm 
Progress Show 2019. 

Більше 800 канадських та зарубіжних фірм представлять продукцію, 
технології, обладнання та послуги для сільського господарства та агробізнесу, в 
т.ч. сільськогосподаську техніку та технології, обладнання для вирощування, 
збирання та зберігання зернових, насінництво, агрохімія, технології та 
обладнання для тваринництва і ін. 

Професіонали з 81 країни світу відвідають виставку Canada’s Farm Progress 
Show 2019.  

Програма роботи української делегації у Канаді передбачає:  
- акредитацію учасників на Міжнародній виставці для сільського 

господарства і агробізнесу Canada’s Farm Progress Show 2019;  
- діловий прийом в Оргкомітеті Canada’s Farm Progress Show 2019– Evraz 

Place: представлення продукції українських підприємств на міжнародному ринку, 
впровадження нових технологій, розгляд інвестиційних проектів;  

- зустрічі з керівництвом канадських та зарубіжних фірм на Міжнародній 
виставці для сільського господарства і агробізнесу Canada’s Farm Progress Show 
2019;  

Вартість участі – 480 дол.США + авіаквиток, ділова та культурна програма. 
Сума гривневої частки уточнюється під час реєстрації. 
 Учасники делегації забезпечуються:  
- візовою підтримкою; - вхідними квитками на Міжнародну виставку для 

сільського господарства і агробізнесу Canada’s Farm Progress Show 2019;                    
- авіаквитками «Київ – Торонто - Реджайна – Київ»; - розміщенням в готелі 
(19.06–21.06.2019 р.); - трансферами; - організаційною підтримкою; - культурною 
програмою в м.Торонто 

 Реєстрація учасників – до 4 квітня 2019 р.  
Для отримання додаткової інформації прохання звертатись до представника  

оргкомітету у Львівській  області : Ігор Вуйцик,тел.: (067) 974-69-81; (032)294-84-
02. 

Міжнародна виставка для сільського 

господарства і агробізнесу 

 Canada’s Farm Progress Show 2019 
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ПРОДУКТ мінімальна середня Максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста брюссельська 40,00 42,50 45,00 

Капуста червоноголова 16,00 16,50 17,00 

Капуста білоголова 14,00 16,50 19,00 

Капуста савойська 15,00 17,50 20,00 

Картопля стандарт 4,00 5,00 6,00 

Морква стандарт 4,00 6,20 8,50 

Буряк столовий  4,00 6,20 8,50 

Квасоля  біла 30,00 40,00 50,00 

Капуста пекінська 12,00 16,00 20,00 

Редиска пучок 14,00 14,00 14,00 

Редька біла 12,00 12,00 12,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

54,00 55,00 56,00 

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

Гарбуз 11,00 11,50 12,00 

Салат 70,00 75,00 80,00 

Гриб печериця 38,00 39,00 40,00 

Помідор салатний рожевий 80,00 80,00 80,00 

Борошно пшеничне вищ. гат 9,50 10,80 12,00 

Цукор 11,00 11,20 11,50 

Крупа гречана ядриця 
вищ.сорт 

14,00 15,00 16,00 

Яблуко  Айдаред 3,00 3,50 4,00 

Яблуко Голден 3,50 5,20 7,00 

Яблуко Декоста 3,50 4,80 6,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове С-1, 
десяток 

24,00 24,00 24,00 

Короп жив. 75,00 80,00 85,00 

Сом  жив. 135,00 135,00 135,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.03.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 15.03.2019 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 

Горох 7000 6400 220 

Гречка 7300 

Жито 1 клас 3802 5800 140 

Жито 2 клас 3719 6000 

Жито 3 клас 3671 

Коріандр 16000 

Кукурудза 4929 4293  4450 4164 158 170  159 

Льон 11850 11000 12000 

Мука в/с 240 

Нут 11000 

Овес 5600 6200 

Олія ріпакова 750 

Олія соняшникова 18000 650 750 

Просо 16000 11000 503 

Пшениця 2 клас 6450 5975 199 210 

Пшениця 3 клас 6360 5683 199 215 195 

Пшениця 4 клас 6175 

Пшениця 5 клас 6175 

Пшениця 6 клас 6128 5607 5700 192 

Ріпак 1 кл до 35 мкм 

без ГМО 
390 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
398 

Ріпак з ГМО 11800 

Соєва олія 665 

Соняшник 10117 9640  

Сорго червоне 5200 

Соя 9500 9050 9521 8600 315 343 

Соя без ГМО 8745 9000 

Спельта 300 

Чечевиця 9500 

Шрот соняшниковий 6000 204 

Ячмінь 5700 5880 6000 210 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

V Конференція  «Ризики та 

протидія шахрайству 2019» 

05 квітня 2019 р. 

 
м. Київ www.proagro.com.ua 

Міжнародний форум 

харчової промисловості 

та упаковки   

«ІFFIP 2019» 

10-12 квітня 2019 р. 

м. Київ,Міжнародний 

Виставковий Центр, 

Броварський пр-т, 15 

www.iffip.kiev.ua 

Міжнародний 

практичний форум 

«Poultry Farming» 

10-11 квітня 2019 р. 

 

м. Львів,Львівський 

 будинок вчених, вул. 
Листопадового Чину, 6 

www.agrotimes.net 

XVI Міжнародна 

конференція  «Зерно 

Причорномор’я 2019» 

10-11 квітня 2019 р 

м. Київ, готель 

«Interсontinental» 

вул. Велика 

Житомирська 2-А  

www.ukragroconsult.com 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Ефективні технології і 

конструкції в будівництві 

 та архітектура села. Розробка 

інноваційних моделей 

екопоселень Прикарпаття 

 та Карпат» 

15-17 травня 2019 р. 

Львівська обл., 

Жовківський район,  

м. Дубляни, Львівський 

національний аграрний 

університет 

www.lnau.edu.ua 

Агропромислова виставка 
«AgroShow Ukraine 2019» 

16-19 травня 2019 р. 

м.  Черкаси, 

КП«Черкаський аеропорт», 

вул. Смілянська, 168  

www.agroshow.com.ua 

VІ Міжнародна 

конференція 

 «Agri Invest Forum 2019» 

21 травня 2019 р. 

м. Київ, ВЦ «АККО 

Інтернешенл»,  

Пр-т Перемоги, 40-Б 

www.agroinvestforum.com 

Виставка та конференція 

«Агро-Логістика 2019» 

 

29-31 травня 2019 р. 

 

м. Одеса, 

 Морський вокзал, 

вул. Приморська,6 

www.expo-odessa.com 

ХІІ Великий Карпатський 

Ярмарок «Стрий-Органік- 

Фест-Літо 2019» 

07-09 червня 2019 р. 

 м. Стрий  www.stryiorganicfest.info 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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

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

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

РЕДАКТОР).  

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

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

LVIVAGRI@GMAIL.COM 

http://www.pigua.info/

