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4 квітня у Львівському національному університеті ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Гжицького відбувся круглий стіл на
тему: «Формування та інноваційний розвиток сільських об’єднаних
територіальних громад: історичні аспекти та перспективи». Захід був
присвячений 120 річчю створення в Галичині Товариства «Сільський господар».

Участь у круглому столі із доповідями прийняли президент Львівської
Аграрної палати Павло Музика, голова управи Львівської Аграрної палати Ігор
Вуйцик та член управи ЛАП Андрій Доманський, академік НААН Григорій
Седіло, ректор університету, професор Володимир Стибель, радник із юридичних
питань Львівського центру розвитку місцевого самоврядування Андрій Гнида,
представники громадськості, Кредитної спілки «Вигода» та інші.

Голова Добродійного Фонду святого Володимира Ігор Матушевський
звернув увагу присутніх в рамках своєї доповіді на історичні аспекти діяльності
Товариства «Сільський господар» та особливості відновлення його діяльності в
1990-х роках на Львівщині.

Голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик актуалізував питання
історичного аспекту діяльності Хліборобської (Аграрної) палати в Галичині в ХХ
столітті і співпрацю із Товариством «Сільський господар».

Голова ГО «Братство Бджолярів «Радехівщина» Зеновій Твердохліб розповів
про організатора громадськи та пасічничих обє’днань в Галичині Юліана
Дуткевича і сучасний стан пасічництва в районі.

Докторант Львівського національного університету імені Івана Франка,
доцент Василь Магас представив учасникам круглого столу тематичну доповідь
на тему «Проблемні питання децентралізації в Україні».

.
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Начальник відділу Департаменту агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації Тетяна Борушок у рамках виступу детально розповіла про
результати аудиту використання земель сільськогосподарського призначення в
області та пілотний проект Світового банку в регіоні. Завдяки проекту Світового
банку в Давидівській сільській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ)
Пустомитівського району провели моніторинг ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення і сформували карту посівів на території
області. Цьогоріч проект буде реалізуватися на території п’яти ОТГ або в 25
сільських радах.

Доктор економічних наук ДУ «Інтитут регіональних досліджень імені
М.І. Долішнього» Віктор Борщевський охарактеризував проблемні питання
реформи децентралізації та важливі кроки для їх вирішення.

Представник Львівського осередку Наукового товариства імені Сергія
Подолинського Богдан Калиняк висвітлив питання перспектив енергетичного
забезпечення сільських територіальних громад.

Директор Інституту транскордонного співробітництва та європейської
інтеграції Богдан Матолич звернув увагу на екологічний та енергетичний аспект
розвитку сільських ОТГ в умовах V-VII технологічних укладів.

Голова ГО «Братство Бджолярів «Радехівщина» Зеновій Твердохліб розповів
про організатора громадськи та пасічничих обє’днань в Галичині Юліана
Дуткевича і сучасний стан пасічництва в районі.

Заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею
«Верховина» Зеновія Ханас виступила з доповіддю на тему: «Діяльність
Товариства «Сільський господар» на Стрийщині в контексті розвитку Галицької
кооперації».

Голова спостережної ради Кредитної спілки «Вигода» Богдан Сидорак
розповів про розвиток кредитної кооперації в Галичині і фінансову підтримку
розвитку малих агроформувань.

Цікавими та змістовними були також доповіді о. Василя Сеніва та о. Василя
Пруса присвячені ролі церкви в поширенні освіти та знань в сільській місцевості
на Львівщині та розв’язанні земельних конфліктів.
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10-11 квітня у Львові відбувся Міжнародний практичний форум «Poultry
Farming» в рамках якого вітчизняні і зарубіжні експерти, а також національні
виробники продукції птахівництва з різних областей України обговорили актуальні
питання розвитку галузі.

У своїх виступах учасники форуму наголошували на актуальності
впровадження нових концепцій у вирощуванні бройлерів та індиків, збереження
продуктивності птиці в стресовий період, складання раціонів та підвищення
ефективності виробництва.

Із цікавою тематичною доповіддю виступила на форумі генеральний директор
ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» Аліна Сич, яка розповіла про нові
технологічні підходи до організації виробництва на підприємстві у Волинській
області та нову маркетингову концепцію при виведенні на ринок курятини, що
вирощується без використання антибіотиків під торговельною маркою «Епікур».

Доктор ветеринарних наук Микола Жила (ДНДКІ ветеринарних препаратів та
кормових добавок) під час виступу наголосив на важливості вчасного виявлення і
діагностуванні бактеріальної патології в птиці, що істотно впливає на економічні
показники підприємства.

Важлива увага в рамках форуму приділялася питанням розвитку
промислового індиківництва. У рамках інших виступів на форумі активно
обговорювалися також тематика впровадження енергоефективних технологій у
птахівництві, зверталася увага на питання впровадження заходів забезпечення
біобезпеки господарств, визначалися економічні переваги застосування
низькопротеїнових раціонів у годівлі птиці та галузеві питання ветеринарії.

Представники бізнесу та науки 

обговорили актуальні питання розвитку 

птахівництва в рамках міжнародного 

форуму у Львові
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Пасічники Львівщини обговорили 

актуальні питання розвитку галузі

10 квітня відбулися чергові збори членів Львівського Братства Пасічників
«РІЙ» на якому обговорювалися питання розвитку бджільництва у весняно-літній
період.

Голова Братства Микола Грибок у вступному слові представив на обговорення
члена організації інформацію про запропоновані законодавчі зміни, що убезпечать
пасіки від отруєнь. Крім того, члени організації визначили пріоритетні напрями
діяльності предстаника організації в роботі нового складу Громадської ради при
Львівській обласній державній адміністрації, установче засідання якої відбудеться
на початку травня.

Микола Грибок розповів членам організації про участь у спеціалізованому
семінарі пасічників в Херсоні на якому бджолярі з декількох областей України
обмінювалися досвідом та найкращими практиками господарювання з
урахуванням світового досвіду, зокрема Польщі та Канади.

Учасники зустрічі обговорили також актуальні технологічні питання розвитку
галузі на Львівщині, зокрема присвячені матководству, обмінялися досвідом та
найкращими практиками технологічних операцій, які необхідно виконати із
бджолосім’ями я протягом квітня-травня та ін.
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У Львові визначили переваги

європейської інтеграції

на регіональному рівні

5 квітня у Львові при підтримці Платформи громадянського суспільства
Україна-ЄС відбулася конференція «Регіональний вимір європейської інтеграції».
В цьому році у Львові Платформа на регіональному рівні провела захід вперше.

У рамках конференції відбулося три тематичні дискусійні панелі, на яких
спікери висвітлили основні тенденції співпраці з ЄС при впровадженні реформи
децентралізації та підтримці соціально-економічного розвитку на рівні регіону.

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав
Замлинський у своєму виступі наголосив, що завдяки підтримці проекту U-LEAD
надається вагома підтримка для становлення та розвитку 40 об’єднаних
територіальних громад (ОТГ). Підтримка реформи дозволяє збільшувати видатки
на проекти розвитку в об’єднаних територіальних громадах Львівщини. Таким
чином майже кожна четверта гривня місцевого бюджету використовується на
капітальний розвиток в ОТГ області.

Співголова Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС Олена
Павленко розповіла про основні кроки для прискорення впровадження
євроінтеграційних реформ.

Координатор Робочої групи «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна
клімату» Платформи Наталія Андрусевич в рамках виступу звернула увагу на
зміни законодавства, що наближають національне законодавство до вимог ЄС та
прискорюють імплементацію положень кліматичних Директив ЄС.
Член оргкомітету Платформи Іван Кульчицький розповів про кроки щодо
співпраці університетів та бізнесу в рамках програм «Горизонт-2020» і СOSME.

Віце-президент Львівської торгово-промислової палати Володимир Коруд
розповів в рамках конференції про активізацію торгівлі підприємств області із
країнами ЄС в різних галузях, зокрема і продукцією АПК. Значна увага в доповіді
Володимира Коруда приділялася висвітленню діяльності Центру підтримки
експорту Львівської ТПП та успішній діяльності Школи експортера для
початківців.

Важлива увага доповідачів конференції приділялася також крокам,
пов’язаним із реалізацією проектів регіонального розвитку, які впроваджуються
при фінансовій підтримці ЄС та координації в подальшій реалізації реформ із
боку органів державної влади, громадськості та бізнесу.
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12 квітня у Львові при підтримці консорціуму «ЕЕN-Україна» спільно з
Європейською комісією відбувся інформаційно-практичний захід «Європейські
можливості для розвитку Вашого бізнесу».

Участь у інформаційному заході прийняли підприємці, експерти з питань
торгівлі, представники інноваційних та виробничих організацій, члени Львівської
Аграрної палати.

У вітальному слові керівник департаменту виконавчої агенції підтримки
малого та середнього бізнесу Єврокомісії (EASME) Луїза Пріста розповіла, що
малий бізнес забезпечує основну частку зайнятості населення в ЄС. Саме тому
країни сприяли створення ЕЕN (Enterprise Europe Network), що створило
ефективну базу даних для підтримки зростання та інноваційної діяльності для
малого та середнього бізнесу. Діяльність ЕЕN охоплює понад 60 країн світу,
зокрема і Україну, що дозволяє динамічно розвиватися підприємствам в різних
державах.

Україна є також учасником програми ЄС Erasmus for Young Entrepreneurs,
що дозволяє власникам підприємств вивчати досвід аналогічного бізнесу в
країнах ЄС для подальшого розвитку бізнесу в Україні. На даний час вже 23
українських підприємця проходять аналогічні навчання в країнах ЄС.

Представник Європейської програми підтримки малого та середнього
бізнесу Єврокомісії Ребека Де Санчо Майорал у своєму виступі звернула увагу на
розвиток тематичних кластерних бізнес-платформ в ЄС та їх можливості для
створення ефективних бізнес-партнерств з українськими підприємцями.

Учасники інформаційного дня дізналися від представників Єврокомісії також
про можливість участі представників українського бізнесу в програмах COSME
та Horizon 2020.

Координатор консорціуму «ЕЕN-Україна» Олена Фесенко звернула увагу, що
мережа ЕЕN дозволяє підприємцям починаючи з 2017 року одержати актуальну
інформацію для бізнесу, Важливо відзначити, що представники аграрного бізнесу
України найбільше користуються інформаційними запитами для пошуку
партнерів в ЄС.

В Україні є 7 організацій-членів консорціуму «ЕЕN-Україна» від яких можна
одержати актуальну інформацію для бізнесу. Важливо також, що часто
інформацію в мережу надають підприємства АПК України.

В рамках інформаційного заходу підприємці області також розповіли про
успішний досвід налагодження співпраці та виходу бізнесу на ринки ЄС.

Європейські можливості для 

розвитку українського бізнесу



9

2019 / № 7 (102)

Проблема сучасної України знаходиться не в економічній площині, а в
духовому розриві між минулими, сучасними та майбутніми поколіннями, який був
реалізований після 1917 року. Традиції, звичаї, поняття священного по різному
трактуються в різних землях України. За роки Незалежної України дуже мало
зроблено в сфері спільного інформаційного простору, в області культурного та
економічного співробітництва громадян різних областей України. Винятком є
взаємодія пасічників України, які наперекір органам влади зуміли розробити та
реалызувати ряд проектів, де збираються пасічники з усієї України.

Це зокрема слід відмітити зустрічі на Бджолярському Крузі в Рівненській та
Полтавській областіях. На них щорічно зустрічаються тисячі пасічників для
обміну досвідом в технології бджільництва, для розв’язання економічних
проблем та для боротьби з хімізацією сільського господарства.

Протести пасічників біля Міністерства аграрної політикита продовольства
України стали нормою. Україна взяла курс на входження до ЄС, а тому
гармонізація українського законодавства з законодавством Євросоюзу стала дуже
актуальною. Понад триста пасічників з усієї України брали участь в
Загальнопольських Днях Пасічника, відвідували польські пасіки, обмінювалися
інформацією про умови пасічникування в двох державах і приходили до
висновку, що умови для розвитку пасічництва в Україні потрібно змінювати на
державному рівні. Почастішали приїзди польських пасічників в Україну в рамках
Договору про співпрацю між Спілкою Пасічників України та Спілкою Пасічників
Польщі.

На запрошення Херсонської Спілки Пасічників в особі Голови Павла
Лавриненка та керівництва Українсько-канадського бізнес-проекту розвитку
плодоовочівництва (UHBDP) 30 березня 2019 року на семінар для бджолярів в
Херсон приїхав польський пасічник Пйотр Шишко, який шість з половиною років
працював на пасіці з 15 тисячами вуликів в Канаді. Супроводжував його
координатор співпраці між польськими та українськими пасічниками Микола
Грибок. Виступ П. Шишка був досить цікавим для пасічників Херсонської,
Одеської та Миколаївської областей, де зростає кількість бджолосімей на пасіках і
постає проблема підвищення продуктивності праці. Наші пасічники цікавилися
технологічним обладнанням в господарстві, засобами перевезення бджіл,
взаємодією пасічників з фермерами, оплатою за бджолозапилення, методами та
засобами лікування хвороб бджіл, підготовкою бджіл до зими та захистом бджіл
від отруєнь.

В Херсоні обговорили 

актуальні питання 

розвитку пасічництва

в Україні 
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Регіональна комісія з питань надання фінансової підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам розпочинає прийом заявок
та документів для отримання фінансової підтримки cільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів (СОК) за рахунок коштів державного бюджету.

Фінансова підтримка сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам
надається у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування
сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 млн грн на один
обслуговуючий кооператив (Постанова Кабінету Міністрів України від
07.02.2018 р. №106 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки
розвитку фермерських господарств» (зі змінами)).

Cільськогосподарські 

кооперативи Львівщини 

можуть одержати 

бюджетну підтримку 

в 2019 році 

В другій частині заходу розглядалися питання взаємодії пасічників південної
України з пасічниками Львівського Братства Пасічників «РІЙ». З першою
презетацією «Матковивідні пасіки Закарпаття» виступив Микола Грибок.
Особливі акценти були звернені на сімейні матковивідні пасіки Дочинця, Керека,
Паращинця, Гайдара, Бобонича, Паппа.

В другій своїй презентації «Інтеграційна співпраця українських та
польських пасічників в контексті Євросоюзу» Микола Грибок показав формати
зустрічей за 10 років співпраці і запропонував пасічникам Херсонської та
Миколаївської областей взяти участь в складі української делегації в
Загальнопольських Днях Пасічника в м. Бєльск Бяли 19-22 вересня 2019 року і в
Прикордонних зустрічах пасічників в м. Балтув 22-24 серпня 2019 року.
Пропозиція викликала зацікавлення та згоду в участі в двох заходах.

Джерело: Львівське Братство Пасічників “РІЙ”
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Фінансова підтримка надається кооперативам:
• молочарського, м’ясного напрямів, до складу якого входять не менше
20 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а
інші – фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають
землі сільськогосподарського призначення та за наявності тварин,
ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;
• плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки
продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин, до складу якого
входять не менш як 7 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських
господарств, а інші – фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з
яких перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського
призначення.

Для отримання зазначеної фінансової підтримки, кооперативи подають до
регіональної комісії в паперовій формі такі документи:
• копію статуту кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання
заявки;
• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (для кооперативу та фермерських
господарств – членів кооперативу);

• відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що
підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (для
членів кооперативів плодово-ягідного, овочевого напрямів діяльності, а також із
заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);
• довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з
платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у
паперовій або електронній формі;
• довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка
кооперативу;
• копію платіжного доручення;
• акт приймання-передачі техніки та обладнання;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо
техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

З переліком вітчизняної техніки та обладнання, вартість якої частково
компенсується за рахунок коштів державного бюджету можна ознайомитись за
посиланням: http://www.minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

Обсяг фінансування на цей напрям у 2019 році – 50,0 млн грн.
Термін подачі документів – до 15 листопада 2019 року.
Назва установи, куди подаються документи, телефон для довідок –

Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної
адміністрації; м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 53); тел.: 255-05-70.

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської обллдержадміністрації
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Дотація надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами та
власниками корів, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного
року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову
молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності в розмірі 900
гривень за одну голову (двічі на рік). Для отримання дотації необхідно:

КРОК 1. Заповнити заявку та підготувати мінімальну кількість
документів:

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня

поточного року та відповідно на 1 липня поточного року;
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з

платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у
паперовій або електронній формі.

Важливо, що кількість корів, яку суб’єкт подає до Держстату, має
відповідати кількості корів, які внесені до Реєстру тварин на відповідну дату

КРОК 2. Подати до 1 травня та до 1 жовтня до Мінагрополітики заявку
та документи.

Документи подаються у паперовому вигляді.
Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до

Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. Датою
надходження вважатиметься дата реєстрації документів.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту
господарювання у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
КРОК 3. Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку.
Звертаємо увагу, що у разі зменшення поголів’я корів на 1 січня, на 1 липня

поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було
отримано дотацію за утримання корів,наявних на 1 липня попереднього року,
1 січня та 1 липня поточного року відповідно, дотація за утримання корів
суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, не
надається за поточний звітний період.

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської обллдержадміністрації

Агровиробники Львівщини  можуть 

отримати дотацію за утримання корів
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Комісія при Мінекономрозвитку розширила 

список учасників державної програми 

підтримки сільгоспмашинобудування

Комісія з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для

агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок

коштів державного бюджету при Мінекономрозвитку провела чергове засідання,

на якому оцінила виконання Програми за 2018 рік та розширила перелік техніки

та обладнання для агропромислового комплексу, які відповідають критеріям для

отримання компенсації.

За підсумками засідання Комісія затвердила оновлений перелік виробників

та розширила перелік техніки та обладнання, які відповідають критеріям

Програми підтримки 163 заводи та 11374 найменувань.

З оновленим переліком можна ознайомитися за

посиланням http://bit.ly/2IceBH5

Джерело: www.me.gov.ua

У які строки надсилається та що 

має містити податкова вимога

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після
закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання. Про це
інформують у Головному управлінні ДФС у Луганській області.

Податкова вимога має містити відомості про:
- факт виникнення грошового зобов’зання та права податкової застави,
- розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою,
- обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення

в установлений строк,
- попередження про опис активів, які можуть бути предметом податкової

застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх
продажу.

Відповідно до ст. 59 Податкового кодексу України, у випадку виникнення у
платника податків податкового боргу фіскали надсилають (вручають) йому
податкову вимогу в порядку, визначеному для вручення податкового
повідомлення-рішення.

Така вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали
податкові декларації, але не погасили суми зобов’язань у встановлені строки, без
попереднього надсилання податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога
може надсилатися за місцем обліку платника податків.

Вона не надсилається, якщо загальна сума податкового боргу не перевищує
шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Фіскали повинні
надіслати вимогу тільки в разі збільшення суми до такого розміру.

Джерело: www.biz.ligazakon.net

http://bit.ly/2IceBH5


14

2019 / № 7 (102)

Джерело: www.visnuk.com.ua

Мінагрополітики оприлюднило проекти

нормативно-правових актів

05 квітня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та

продовольства України оприлюднено проект Наказу «Про затвердження Змін до

Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз».

12 квітня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства оприлюднено проект

Наказу «Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних

продуктів».
12 квітня також оприлюднено проект Наказу «Про затвердження Інструкції з

профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней».

Джерело: www.minagro.gov.ua

Місцезнаходження земельної ділянки та 

місце реєстрації в межах однієї 

території: яку декларацію подавати 

сільгосптоваровиробнику

Якщо у юридичної особи – сільськогосподарського товаровиробника у
власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельна(і)
ділянка(и), що розташована(і) в межах території одного органу місцевого
самоврядування, та місцезнаходження земельної ділянки співпадає з
місцезнаходженням платника, то такий сільськогосподарський товаровиробник
подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування
на податковому обліку) і загальну, і звітну податкову декларації платника єдиного
податку четвертої групи.

Загальна декларація є підставою для реєстрації юридичної особи платником
єдиного податку четвертої групи.
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Дохід від продажу власної 

сільськогосподарської продукції: 

коли нарахувати податок

Головне управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області
повідомляє, що відповідно до п. п. 165.1.24 Податкового кодексу України «далі –
ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включаються доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської продукції, що, зокрема вирощена, зібрана, виготовлена,
вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на
земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом
України для ведення, зокрема:

- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального
дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції
має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не
використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу
сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені
в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га. При цьому
розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також
розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не
використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому п. п. 165.1.24
п. 165.1 ст. 165 ПКУ, перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах,
тобто, такий дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою
18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

Платник податків зобов’язаний включити суму таких доходів до загального
річного оподатковуваного доходу та подати до 01 травня року наступного за
звітним, податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити
ПДФО та військовий збір з таких доходів (п. п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ).

Джерело: “Дебет-Кредит”
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Джерело: “Дебет-Кредит”

«Єдинник» 4 групи вирощує у ставку рибу: 

що з рентною платою?

Державна фіскальна служба нагадує, що суб’єкт господарювання, який
використовує ставок (власний або орендований) з метою вирощування риби, є
платником рентної плати за спеціальне використання води і повинен
подавати податкову декларацію з рентної плати (в частині рентної плати за
спеціальне використання води) наростаючим підсумком, починаючи з того звітного
періоду (кварталу), в якому вперше відбулося фактичне використання суб’єктом
господарювання води для поповнення ставків під час розведення риби (у тому
числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та
випаровування).

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва
сплачується за фактичний обсяг води, необхідний для поповнення водних об’єктів
під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для
поповнення, яке пов’язане із витратами води на фільтрацію та випаровування).

Платники єдиного податку четвертої групи звільняються від обов’язку
нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне
використання води.

Молодим фермерам надаватимуть 

дотації у розмірі 40 тис. грн

У рамках програми держпідтримки сільського господарства, молодим
фермерам надають дотації з бюджету на розвиток господарства. Такі субсидії
можуть отримати фермери, не старші від 35 років. Її виплачують раз на рік в
розмірі до 40 тисяч гривень. Про це заявив заступник міністра аграрної політики
Віктор Шеремета.

Уряд надає бюджетну субсидію новоствореним фермерським господарствам у
розмірі 3 тис. грн на 1 гектар (до 60 тис. грн) на одне фермерське господарство.
Дотація надається у перші три роки після його створення для провадження
сільськогосподарської діяльності. Отримані кошти господарство може витратити,
наприклад, на паливо для проведення комплексу весняно-польових робіт.

Tакож зазначено, що бджільництво є дуже перспективним напрямом
сільськогосподарської галузі, тому цей напрям було додано до програми
здешевлення кредитів для тваринників. Так, держава компенсує відсотки за
банківськими кредитами, залученими для витрат, пов'язаних із здійсненням
діяльності в галузях вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва,
кролівництва, шовківництва та рибництва у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ.

Джерело: www.minagro.gov.ua
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Джерело: www.land.gov.ua

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України

Номер 

лота

Кадастровий номер Площа 

га

Адреса Цільове 

призначення

Дата аукціона

33146 4622487200:05:000:0032 34.2735 Львівська область, Мостиський район, 

Волицька сільська рада (Тщенецька

сільська рада) (за межами населеного

пункту

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

16.05.2019

09:00

33147 4622486900:07:000:0058 12.0000 Львівська область, Мостиський район, 

Мостиська міська рада (Твіржанська

сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

16.05.2019

09:00

33141 4623082800:13:000:0084 7.0000 
Львівська область, Миколаївський район, 

Горішненська сільська рада (за межами 

населених пунктів)

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

16.05.2019

09:00

33140 4622183500:08:000:0237 9.3095 Львівська область, Кам'янка-Бузький

район, Зубівмостівська сільська рада 

(за межами населеного пункту

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

16.05.2019

09:00

33317 4620386200:06:006:0004 12.0000 Львівська область, Бродівський район, 

с. Горбанівка

01.01 16.05.2019

11:00

33437 4623981200:03:000:1966 5.4583 Львівська область, Радехівський район, 

Дмитрівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

20.05.2019

09:00

33432 4623982500:05:000:0344 16.5780 Львівська область, Радехівський

район, Немилівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

20.05.2019

09:00

33429 4623982200:06:000:0421 13.8104 Львівська область, Радехівський

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

20.05.2019

09:00

33425
4623983800:08:000:1279 47.0651 Львівська область, Радехівський

район, Оглядівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

20.05.2019

09:00

33418 4624285600:06:000:0459 44.4124 Львівська область, Самбірський

район, Никловицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

21.05.2019

09:00

33241 4623082000:04:000:0544 3.7423 Львівська область, Миколаївський

район, с. Дроговиж

10.07 21.05.2019 

11:00

32961 4622788500:03:003:0041 0.2500 Львівська область, Жовківський

район, с. Перемивки

12.11 21.05.2019 

11:00

32960 4622788500:03:003:0042 0.2500 Львівська область, Жовківський

район, с. Перемивки

11.02 21.05.2019 

11:00

33276 4622780400:02:006:0001 12.1240 Львівська область, Жовківський

район, с. Верини

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

23.05.2019

09:00
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У першому кварталі 2019 року територіальні органи Держгеокадастру на
земельних торгах реалізували 594 права оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності. Загальна площа
переданих в оренду ділянок склала 10,66 тис. гектарів.

Найбільш активно аукціони проводилися в Одеській (101 земельна ділянка
загальною площею 2065,70 га), у Сумській (49 ділянок площею 885,54 га), у
Кіровоградській (43 ділянки площею 768,58 га) та у Миколаївській (43 ділянки
площею 891,32 га) областях.

Стартова річна орендна плата за користування земельними ділянками була
визначена на рівні 8,30% від нормативної грошової оцінки земель або близько
15,77 млн гривень. За результатами земельних торгів розмір орендної плати у
середньому по Україні вдалося підвищити до 23,68% від нормативної грошової
оцінки, що дозволить додатково наповнити місцеві бюджети на 44,96 млн гривень.

У першому кварталі 2019 року  

на земельних торгах реалізували 

594 права оренди на земельні ділянки 

Джерело: www.land.gov.ua

Джерело: www.pigcongress.org



19

2019 / № 7 (102)

Джерело: www.ukrainefood.org

Україна збільшила експорт меду в 2019 році

За перші три місяці 2019 року Україна експортувала 12,8 тис. тонн меду, що на
26% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, у вартісному еквіваленті експорт
сягнув 23,7 млн. дол.США проти 22,8 млн. дол. США за січень-березень 2018 року
– на 4% більше.

Основні країни – експортери українського меду в січні-березні 2019 року були
такими, як і торік: Німеччина (29%), Бельгія (18,3%), Польща (12,5%).

Компанія «Галфрост» відправила 

партію чорниці до Ізраїлю

Компанія «Галфрост» (Galfrost) уклала дві угоди про ексклюзивність на
експорт продукції до Ізраїлю. За однією з угод уже поставлена пробна партія
чорниці дикорослої.Про це повідомив управляючий директор компанії «Галфрост»
Роман Денис під час практикуму «GO ISRAEL: Угода про вільну торгівлю між
Україною та Ізраїлем та можливості для українських експортерів».

«Ми займаємося виробництвом заморожених і сублімованих ягід та 90-98%
продукції експортуємо. Головний ринок для нас – ЄС, але оскільки щороку умови
стають жорсткішими, вирішили диверсифікувати експорт і обрали такі країни як
Ізраїль, Канада, США, Японія (Азія)», – зазначає Роман Денис.

За його словами, вперше представники компанії відвідали Ізраїль рік тому,
подалися на сертифікацію і отримали міжнародний кашрут.

«Ми знали, що ринок Ізраїлю по нашій продукції заповнений сербськими і
польськими виробниками. Але я вважаю, що ми унікальна компанія, яка сьогодні
має дві угоди про ексклюзивність на експорт до Ізраїлю. За одним контрактом уже
відбулася тестова поставка чорниці дикорослої як сировини для подальшої
переробки. За другим контрактом Galfrost буде поставляти вже готовий продукт
відразу на полиці магазинів», – сказав Роман Денис.

Джерело: www.agroportal.ua
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Плямистості листя ячменю ярого

Галина Біловус, кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник, завідувач

лабораторії захисту рослин

Оксана Ващишин, науковий співробітник лабораторії

захисту рослин

Оксана Пристацька, науковий співробітник

лабораторії захисту рослин

Марія Добровецька, фахівець лабораторії захисту

рослин

Інститут сільського господарства Карпатського

регіону НААН

Ячмінь ярий – культура великих потенційних можливостей. Однак значною
перешкодою для отримання високих врожаїв ячменю є широке розповсюдження
та висока шкідливість грибних хвороб.

В останні роки на пociвax ячменю ярого значного поширення набули
плямистості листя: смугаста, сітчаста, темно-бура, які проявляються щорічно.

З кожним роком посилюється вплив кліматичних факторів на кількість та
якість ярих зернових. Слід зазначити, що судячи з минулого року, плямистості
листя будуть і цього року.

У товаровиробників виникає багато запитань, а зокрема щодо визначення
плямистостей листя, адже вони такі схожі між собою.

Темно-бура плямистість листя. Проявляється від початку проростання
насіння до повної стиглості зерна. На сходах ячменю вона виявляється у вигляді
бурих або буро-коричневих штрихів чи смуг на первинних корінцях, колеоптиле,
листках. Часто замість трьох корінців під час сходів формується лише один. На
уражених рослинах ячменю хвороба набуває симптомів звичайної кореневої
гнилі.

На листках у пізніші фази розвитку рослин утворюються темно-сірі або
світло-бурі видовжені плями, на яких у вологу погоду з’являється оливково-
бурий наліт, що є конідіальним спороношенням збудника хвороби.
Спостерігається також загнивання нижніх міжвузлів стебла, внаслідок чого
рослини вилягають.

У фазі наливання і достигання зерна у хворих рослин спостерігається
недорозвинутість колосків, вони часто стерильні, остюки їх темні, колосові
лусочки білі з чорними плямами, біліють і стебла рослин. На сприйнятливих до
хвороби сортах ячменю у колосі формується щупле зерно, часто із чорним
зародком.

Джерела інфекції – уражені рештки і насіння, де гриб зберігається
грибницею та конідіями більше одного року.
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Шкідливість хвороби виявляється у зниженні загального і продуктивного
кущення, недорозвиненості і загниванні кореневої системи, випаданні уражених
рослин. За інтенсивного розвитку хвороби суттєво знижується екстрактивність
пивоварного ячменю. Недобір урожаю може становити 30-40 %.

Смугаста плямистість

листя

Темно-бура 

плямистість листя

Сітчаста плямистість

листя

Збудником хвороби є гриб:

Drechslera graminea Ito

Збудником хвороби  є гриб:  

Bipolaris sorokiniana Shoem

Збудником хвороби є гриб: 

Drechslera teres Ito

Рис. 1. Плямистості листя ячменю ярого

Смугаста плямистість листя. Рослини уражуються від появи сходів до
повної стиглості зерна. На листках молодих рослин хвороба проявляється у
вигляді блідо-жовтих плям, які поступово видовжуються і стають темно-
коричневими з пурпуровою облямівкою.

У вологу погоду уражена тканина покривається оливково-бурим нальотом
– конідіальним спороношенням збудника хвороби.

У суху погоду вздовж плям листкова пластинка жовтіє, розтріскується на
2–4 частини. Листки засихають і відмирають. У сприйнятливих до хвороби
сортів спостерігається ураження насіння у вигляді «чорного зародка». Гриб
формує конідіальне і сумчасте спороношення. У період вегетації ячменю він
поширюється конідіями.

За сприятливих умов весняно-літнього періоду (часті дощі, висока
вологість повітря, за температури 15–20 °С) розвиток смугастої плямистості в
посівах ячменю відбувається від помірного до епіфітотійного.

Джерела інфекції – грибниця і конідії патогена, які можуть зимувати на
уражених рослинах ячменю та насінні; конідії на рештках і на поверхні
насіння.

Шкідливість хвороби виявляється у випаданні хворих рослин, що
призводить до істотного зниження густоти посівів, скорочення їх асиміляційної
поверхні, продуктивності та якості отриманого врожаю, зокрема суттєво
погіршуються пивоварні якості зерна.
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Сітчаста плямистість листя. На листках захворювання проявляється у
вигляді овальних дрібних бахромчастих бурих плям із біло-рожевою облямівкою.
Уражена тканина покривається смолянистими взаємно перпендикулярними
чорними лініями, що утворюють сітчастий візерунок. У вологу погоду в місцях
ураження з’являється темно-сірий наліт конідіального спороношення збудника
хвороби. Іноді сітчасті плями спостерігаються на колосових лусочках насіння.
Максимальний розвиток відзначається під час цвітіння і наливання зерна.
У період вегетації ячменю збудник хвороби поширюється конідіями. Дифузне
поширення грибниці в рослинах не відбувається, кожна пляма розвивається від
поверхневої інфекції. Гриб на уражених рештках може формувати псевдотеції із
сумками і сумкоспорами. Найбільш інтенсивне формування сумчастої стадії
відбувається на ячмені, який використовують як покривну культуру багаторічних
бобових трав.

Джерела інфекції – уражені рослинні решки, на яких збудник зберігається
грибницею і конідіями; конідії на поверхні насіння; грибниця і конідії на
уражених рослинах ячменю ярого.

Шкідливість хвороби виявляється у зниженні асиміляційної поверхні
рослин внаслідок швидкого пожовтіння і відмирання уражених листкових
пластинок, зниженні їх продуктивності. У хворих рослин кількість зерен у колосі
знижується до 40 % і більше, формується щупле насіння.

Заходи захисту. Дотримання сівозміни та просторової ізоляції від
минулорічних посівів; знищення рослинних решток після збирання врожаю
відповідним обробітком ґрунту; оптимальні строки сівби; вирощування стійких
сортів до плямистостей. Високоефективним є протруєння насіння та
обприскування посівів фунгіцидами, яке проводять одним із рекомендованих
препаратів, що входять до “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні”.

Обов’язковим профілактичним заходом підготовки насіння до сівби є
протруювання насіння. На основі результатів фітоекспертизи насіння підбирають
відповідний препарат, який має найповніший спектр дії на виявлений склад
збудників хвороб. Крім того, протруйники з широким спектром дії забезпечують
захист сходів від таких небезпечних хвороб, як плямистості листя.

Боротьбу з цими хворобами потрібно проводити рекомендованими
фунгіцидами, при цьому попередньо оглянувши поле і визначивши наявність їх
збудників у агроценозі.

Під час вегетації ячменю ярого, враховуючи розвиток плямистостей листя, за
потреби провести 1–2 обробки одним з таких фунгіцидів: Абруста (0,7−1,0 л/га),
Альфа-Тебузол (0,5–1,0 л/га), Аканто Плюс (0,5 −0,75 л/га), Амістар Тріо 255 ЕС,
к.е. (1,0 л/га), Авіатор Хpro (0,6−0,8 л/га), Вареон (0,6–1,0 л/га), Бампер Супер 490
к.е. (0,8–1,2 л/га ), Капало (1,0-1,5 л/га), Кустодія тм (0,8–1,0 л/га), Фалькон, к.е.
(0,6 л/га), Топсін М 500, к.с. (1,2–1,4 л/га), Імпакт 25 SC к.с. ( 0,5 л/га ), Солігор
425 ЕС, к.е. ( 0,7-1,0 л/га) та інші.
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Аграріям запропонували 
антистресовий захист 
для озимих культур

Озимі зернові та ріпак навесні потребують посиленого антистресового
захисту. Адже різкі перепади денних і нічних температур, посухи та шкідники
здатні негативно впливати на ослаблені молоді рослини, тим самим загрожуючи
потенційній врожайності. Спираючись на світовий досвід, фахівці компанії
UKRAVIT пропонують вирішувати ці питання шляхом підживлення культур
кремнієм.

«Легкодоступні сполуки кремнію є надзвичайно багатовекторними за своїм
впливом на культури. Вони стимулюють ріст і розвиток кореневої системи та
вегетативних органів, поліпшують засвоювання елементів живлення, знімають
стреси різного походження. Особливо добре проявляє себе кремній (Si) за
стресів, викликаних повітряною посухою: один атом кремнію (Si) в рослинах
може утримувати до 146 молекул води і навіть утворювати внутрішній водний
резерв рослин», – розповідає керівник відділу розвитку продуктів і сервісів
мікродобрив компанії Сергій Адаменко.

З огляду на це, він рекомендує позакоренево підживлювати озимі зернові та
ріпак багатофункціональними рідкими кремнієво-калійними добривами
Авангард Кремній Біо (марки А та В). Окрім кремнію та калію, до їхнього складу
входять гумінові та фульвокислоти, екстракти морських водоростей і хелатуючий
агент (ЕДТА, етилендиамінтетраоцтова кислота). Завдяки поєднанню
легкодоступних елементів мінерального живлення та біологічно активних
речовин добриво поліпшує стресо-, посухо- і солестійкість культур, підвищує
їхній імунітет, забезпечує краще проходження обмінних процесів, активізує
процеси фотосинтезу, ріст і розвиток кореневої системи. Крім того, препарат
формує захисний біокремнієвий екран, який знижує температуру листкової
поверхні на 4-5°С, зменшує транспірацію на 20-30% і навіть запобігає
ушкодженням спорами грибів та шкідниками, які мають сисний ротовий апарат.

При застосуванні пестицидів потрібно дотримуватися правил техніки безпеки

та рекомендацій щодо застосування певного препарату (норма витрати,

температура внесення, фаза розвитку культури, стресовий стан посівів (посуха,

надмірно зволожений ґрунт, хвороби)).
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Позакореневе підживлення озимих культур добривами Авангард Кремній Біо
найефективніше проводити у критичні фази їхнього росту і розвитку, а також у разі
прояву різного роду стресів; крім того, їх можна застосовувати й з поливною водою
в системах краплинного поливу та малооб’ємної гідропоніки. Обробляти радив би
не менше двох разів упродовж вегетації, оскільки з часом вміст кремнію в рослинах
знижується через його біологічне розбавлення. Крім того, треба брати до уваги й
певні фізіологічні потреби культур: на ранніх етапах росту вони більше потребують
кремнієвого живлення, а за формування органів плодоношення і товарного врожаю
– калійного.

За словами С. Адаменко, оскільки на ранніх етапах росту культури більше
потребують структурно-стимулюючого елементу – кремнію, в ці фази потрібно
застосовувати добриво Авангард Р Кремній Біо марки В, у якому він превалює.
А от для більш пізніх фенофаз підійде добриво марки А: за рахунок високого вмісту
калію воно сприяє підвищенню вмісту сухої речовини, цукрів, крохмалю, білків,
маси 1000 насінин, натури зерна, його товарності тощо. При цьому Авангард
Кремній Біо є рентабельним у застосуванні й забезпечує високу окупність

Джерело: www.agroportal.ua

Де на Львівщині можна отримати 

консультації у фахівців Держпраці

З метою вирішення актуальних питань у сфері охорони праці, ГУ Держпраці
у Львівській області створено інформаційно-консультативні пункти (ІКП). Загалом
на Львівщині їх функціонує 23.

Кожний охочий громадянин може отримати від фахівців Держпраці
консультативну допомогу з питань:

– створення безпечних умов праці;
– правильності оформлення розслідування нещасних випадків;
– дозвільної системи та ринкового нагляду;
– умов праці та гігієни праці;
– інші хвилюючі питання з охорони праці.
Консультації з питань, що відносяться до компетенції Головного управління

Держпраці у Львівській області, можна отримати у Громадській приймальні, яка
знаходиться у місті Львові на вулиці Валовій, 31 (ІІ поверх, 207 кабінет) або
зателефонувавши за номером (032) 235-48-42.

Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області
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Tехнології вирощування органічного сорго

Cорго є надзвичайно пластичною культурою, яка щонайкраще підходить для
вирощування за органічними технологіями. Як підтвердження – врожайність
зернових гібридів американської селекції в 2018 році становила 8–15 т/га. Його
висока адаптивність, посухо- та жаростійкість пояснюється африканським
походженням.

Сорго здатне рости там, де не ростуть інші сільськогосподарські культури: на
засолених, еродованих та малородючих піщаних ґрунтах, в умовах дефіциту
вологи, з легкістю переносить високі температури під час цвітіння та утворює
восковий наліт, захищаючи себе від перегріву, шкідників і хвороб.

Починаючи вирощувати сорго за традиційних, органічних чи будь-яких
інших технологій, потрібно знати особливості культури. Теплолюбне, чутливе до
весняних заморозків насіння починає проростати за температури ґрунту 10°С на
глибині 10 см, але швидкі та дружні сходи отримують за 15–18°С. Протягом 40
днів після появи сходів сорго не конкурентне з бур’янами, вегетативна маса в цей
час росте повільно, але стрімко розвивається коренева система.

Від появи сходів до виходу волоті контролюють появу попелиці, під час
достигання зерна – личинок бавовникової совки, проводять профілактичні та
захисні обприскування. Прямий обмолот зерна можна починати за вологості 20–
25%, у зонах з високою вологістю повітря – до 30%, а жатку виставляють таким
чином, щоб до бункеру комбайна потрапляло якомога менше зеленої маси.
Обмолочене зерно провіюють та досушують до базової вологості, яка становить
14%.

В органічній технології вирощування сорго особливої уваги приділяють
обробітку ґрунту та боротьбі з бур’янами. Найкращими попередниками за
органічного вирощування є гірчиця, люпин та озиме жито, які використовують як
сидерати. За умови оптимальної густоти стояння вони пригнічують розвиток
бур’янів, а загорнута в ґрунт зелена маса збагачує його поживними елементами та
виділяє специфічні речовини, в тому числі алкалоїди, які ефективно борються з
ґрунтовими шкідниками.

Вибираючи гібриди сорго, звертайте увагу на їхню придатність до
вирощування за органічними технологіями. Гібриди повинні бути стійкими до
несприятливих умов навколишнього середовища, шкідників та хвороб і
невибагливими до родючості ґрунтів. Одним з найкращих гібридів зернового
сорго, представлених на насіннєвому ринку України, придатних для вирощування
за органічного способу, є Юкі.
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Він низькорослий, потребує відносно мало вологи та поживних речовин для
формування вегетативної маси, ранньостиглий, на дефіцит вологи реагує
зменшенням висоти рослин, але не знижує продуктивності. Характерна
остистість волоті свідчить про високу посухостійкість та економне використання
вологи, а насіння зберігає схожість та енергію проростання на рівні 95–97%
більше п’яти років.

Сівбу проводять широкорядним способом на 45–70 см сівалками точного
висіву, використовуючи диски, придатні для висіву дрібнонасіннєвих культур.
З урахуванням планових заходів боротьби з бур’янами – досходового та
посходового боронування, міжрядних обробок, останньої – з підгортанням, норму
висіву збільшують на 10–15%. У насіннєвий бак з непротруєним насінням
додають інокулянт комплексної дії БіоАрсенал. Завдяки унікальному складу, що
включає два види азотфіксуючих бактерій – Azospirillum та Azotobacter, два
штами грибів Beauveria Bassiana, мікроелементи та біологічно активні речовини,
БіоАрсенал проявляє удобрювальну – азотфіксуючу і фосформобілізуючу – дії, а
також – фунгіцидну проти збудників кореневих гнилей та інсектицидну – проти
шкідників, які живуть в ґрунті.

Після отримання сходів, до виходу волоті, контролюють появу попелиці.
За перших ознак пошкодження проводять обприскування препаратами на
основі B. subtilis (Бітоксибацилін) чи комбінацією препаратів Триходермін з
діючою речовиною Trichoderma lignorum (2 л/га), який має фунгіцидну дію та
Гаубсин на основі Pseudomonas (3 л/га) з інсектицидною та фунгіцидною діями.
Після виходу волоті — на початку цвітіння проти личинок бавовникової совки, які
пошкоджують сорго у фазі достигання зерна, здійснюють випуск трихограми з
нормою 150 тис. відроджених яєць на гектар. Випуск повторюють через 7–10
днів. Личинки бавовникової совки молодшого віку знищують Лепідоцидом
(B. subtilis) з нормою 5–7 л/га.

Слід пам’ятати, що вирощування органічної сертифікованої продукції
супроводжують тільки препаратами для захисту та живлення, які внесені у
Перелік дозволених препаратів для використання в органічному виробництві, що
розміщений на сайті сертифікуючого органу – Органік Стандарт. Використовуючи
біологічні препарати для захисту сорго, слід дотримуватися загальноприйнятих
правил: обприскування проводити у вечірні години за помірних температур та
слідкувати за терміном придатності препарату.

Для удобрення сорго в органічних технологіях використовують післядію
органічних добрив, які були внесені під попередник (свіжі органічні добрива
провокують появу бур’янів), висів сидератів із подальшою обробкою зеленої маси
деструкторами та загортанням її в ґрунт. Інокуляція насіння БіоАрсеналом сприяє
покращенню азотного та фосфорного живлення завдяки діяльності азотфіксуючих
бактерій, які входять до складу препарату. Корекцію живлення проводять
позакоренево. Для цього використовують ГуміСил (2,5 л/га), який містить
гумінові та фульвокислоти, азот, фосфор, калій, магній, мікроелементи, в тому
числі кремній, чи аналогічні препарати. За потреби калійні та фосфорні добрива,
сертифіковані Органік Стандарт, вносять з осені.

Джерело: www.agroday.com.ua
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Джерело: www.minagro.gov.ua

В Україні стартує безкоштовний навчальний 

курс для бізнесу, присвячений особливостям 

впровадження НАССР в Україні

Платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» спільно з
Міністерством аграрної політики, Державною службою України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Проектом
ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в
України» розробили навчальний курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне
законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач».

Цей курс простою мовою пояснює непрості питання:
– що таке нове харчове законодавство України;
– що харчове законодавство дає бізнесу та споживачам;
– хто такі оператори ринку;
– що таке простежуваність у харчовому законодавстві;
– що таке НАССР та як його правильно читати.
Курс стане у пригоді усім – представники бізнесу дізнаються, які нові вимоги

тепер ставляться перед ними, фахівці державного сектору в харчовій галузі
отримають пояснення їхньої рутинної роботи у цікавій манері. Kожен українець
зможе довідатись, як отримати безпечний харчовий продукт.

Зареєструватися можна за формою, яку ви знайдете за посиланням:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:MinAgro+HACCP101+2019_T2/about

Реєстрація стартувала з 8 квітня 2019 року. Запрошуємо усіх охочих.
Тематика курсу:
1. Безпечність чи якість? Що регулює харчове законодавство?
2. Базові знання з НАССР – що необхідно знати перед впровадженням?

Програми-передумови.
3. Розуміння та застосування принципів НАССР. Як уникнути типових

помилок?
Автори курсу: Яна Добідовська, Юрій Оглашенний.
Запрошений спікер курсу: Володимир Лапа, голова Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Курс є повністю безкоштовним. Після завершення курсу слухачі отримають

відповідний сертифікат.
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Джерело: Полтавська державна аграрна академія

Малих та середніх виробників м’яса 

запрошують у Торгову місію до Ізраїлю

Триває реєстрація представників малого та середнього бізнесу України в
аграрній сфері на участь у Торговій місії до Ізраілю. Виробники, яких буде обрано
шляхом конкурсного відбору, зможуть запропонувати свої товари ізраїльським
закупівельникам і вийти на ринок цієї країни.

Поїздку організовує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в
рамках ініціативи ЄС EU4Business, за підтримки Офісу з просування експорту
України та Мінекономрозвитку. Усі охочі можуть зареєструватися до 24 квітня.

Сама місія запланована на 24-26 червня 2019 року. Для участі в поїздці
відберуть 10 підприємств. Перевагу надаватимуть виробникам такої продукції:
м’ясо, птиця (готові продукти, морожене та субпродукти), молочні продукти,
морозиво, яйця, мед, риба, філе з риби, продукти з риби та ракоподібні, рослинні
олії, злаки, пшениця, борошно, крохмаль кукурудзяний, клейковина, хлібобулочні та
кондитерські вироби, желатин, какао та вироби з какао, горіхи, спеції, насіння,
консерви з м’яса, овочі (свіжі, консервовані та приготовлені), екстракт солодовий,
кетчуп та домашні соуси, соки, плодове пюре, вина ігристі та виноградні, напої та ін.
Наявність сертифіката кошерності також є перевагою.
Джерело: www.meat-inform.com
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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ПРОДУКТ мінімальна середня Максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Капуста білоголова рання 24,00 25,50 27,00

Капуста пекінська 25,00 27,50 30,00

Капуста білоголова 22,00 23,50 25,00

Капуста червоноголова 16,00 16,00 16,00

Картопля стандарт 7,30 7,60 8,00

Морква стандарт 4,00 8,20 12,50

Буряк столовий 8,00 10,00 12,00

Квасоля біла 30,00 40,00 50,00

Шпинат 60,00 70,00 80,00

Часник 35,00 37,50 40,00

Редька чорна 10,00 10,00 10,00

Огірок довгоплідний
гладкий

32,00 34,00 36,00

Цибуля ріпчаста жовта 25,00 25,00 25,00

Гарбуз 10,00 10,00 10,00

Кабачок 45,00 45,00 45,00

Гриб печериця 25,00 34,00 43,00

Помідор тепличний 60,00 60,00 60,00

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

Цукор 11,00 12,50 14,00

Груша 15,00 30,00 45,00

Яблуко Флоріна 5,00 5,50 6,00

Яблуко Голден 5,00 6,50 8,00

Яблуко Декоста 5,00 6,00 7,00

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Яйце куряче столове С-1, 
десяток

22,00 22,00 22,00

Білий амур  жив. 75,00 80,00 85,00

Щука  жив. 145,00 145,00 145,00

Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар”

Оптові ціни на продукцію  (станом на 16.04.2019 р.)  (1 кг/ грн.)

2019 / № 7 (102)
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Закупівельні ціни в Україні 

на 16.04.2019 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.

2019 / № 7 (102)

CPT

термінал,

грн

EXW

елеватори,

грн

CPT
переробник,

грн

FCA,

грн

CPT

термінал,

дол.США

FOB,

дол.США

DAF,

дол.США

CIF,

дол.США

Висівки пшеничні 2800

Горох 6900 6400

Гречка 7000

Жито 1 клас 3878 5300

Жито 2 клас 3760

Жито 3 клас 3718

Коріандр 16000

Кукурудза 5121 4388 4733 4152 162 152 156

Льон 11500 11000 12000

Макуха соняшникова 1800 1800

Нут 11000

Овес 5600 6500

Олія ріпакова 500 500

Олія соняшникова 13000 15000 635

Просо 16000 13750 508

Пшениця 2 клас 6496 5918 204 205

Пшениця 3 клас 6433 5736 201 206 207

пшениця 4 клас 6320

пшениця 5 клас 6260

пшениця 6 клас 6117 5429 5275 191 190

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО
390

Ріпак з ГМО 11700

Соєва олія 17410

Соняшник 10850 10268 10550 9800

Сорго біле 4800

Соя 8763 9200 8663 315 311 355

Соя без ГМО 9030 9700 365

Спельта 300

Тритікале 4600

Ячмінь 5100 5153 5500 195
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення
Детальніша 

інформація

Науково-практична 

конференція

«Сільські території

України: стан і 

перспективи розвитку»

16-17 травня 2019 р.

м. Львів, Львівський 

національний університет 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені

С.З. Гжицького, 

вул. Пекарська,50

www.lvet.edu.ua

Семінар «Французький 

досвід у галузі виноробства:

організація галузі,

запровадження системи 

географічних зазначень,

комерціалізація, вимоги щодо 

якості вина»

21 травня 2019 р.

Закарпатська обл., 

Берегівський р-н., 

м. Берегово, Компанія 

«Шато Чизай»,  урочище 

Чизай,1

www.ucci.gov.ua

VІ Міжнародна

конференція аграрних

інвесторів

«Agri Invest Forum»

21 травня 2019 р.
м.Київ, 

ВЦ «Акко Інтернешнл»,

Пр-т Перемоги, 40 Б 

www.agroinvestforum.com

Конференція 

«Ягоди України-2019: 

заморозка і свіжий ринок»

21-22 травня 2019 р.

м. Київ,

Premier Hotel Rus,

вул. Госпітальна,4

www.fruit-inform.com

Міжнародна 

конференція 

«Ефективне 

землеробство. No-till -

технологія майбутнього»

23-24 травня 2019 р.

Полтавська обл., 

м. Миргород,  Палац 

культури санаторію 

«Миргород»,  

вул. Гоголя,112

www.agrotimes.net

Міжнародна 

конференція 

«Grain Ukraine 2019»

24 травня 2019 р.

м.Одеса, Концерт-хол 

«Сади Перемоги», 

пл. 10 Квітня

www.grain-ukraine.com

Конференцiя

«Агромаркетинг 2019»

3 червня 2019 р.
м. Київ,

Готель «Alfavito»,

вул. Предславинська,35Д
www.оleynik.company
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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


