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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Львівщина 

представила  

аграрний потенціал 

на Міжнародній 

виставці «АГРО-2019» 

4-7  червня в Києві відбулася ХХХІ Міжнародна агропромислова виставка 
«АГРО-2019». 

Урочисте відкриття виставки відбулось за участю першого віце-прем’єр 
міністра України Степана Кубіва, в.о. міністра аграрної політики та продовольства 
України Ольги Трофімцевої. 

Під час вітального слова Степан Кубів зазначив що виставка є унікальна тим 
що Україна стверджує, ствердила та має велике майбутнє в агропромисловості на 
світових ринках. 

 «Основне гасло «Агро 2019» – «Фермеруй в Україні – підкорюй світ». Агро 
сьогодні це понад 50 тис. суб’єктів господарювання, з них понад 40 тис. фермерів, 
з яких 80% це малі фермери, саме для них потрібно державі створювати такі 
умови, щоб фермер відчував себе повноцінним гравцем на світових ринках» –  
зазначила в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга 
Трофімцева. 

На виставці аграрний потенціал Львівщини представили провідні 
підприємства харчової і переробної промисловості, сільськогосподарські 
виробники, які застосовують інноваційні технології виробництва: ПАТ «Концерн 
«Хлібпром», ПрАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч», ПрАТ «Ензим», СП 
«Галка ЛТД», ПП «Оліяр», ТзОВ «Яблуневий дар», ТзОВ ТДВ “Перша приватна 
броварня”, ТзОВ «Валетудо», ПП «Боровик», ТзОВ «Галфрост», ТОВ «Галіція 
Грінері», ТОВ «КФ «Ярич», ФГ «Соломея», ФГ «Добра корівка», ТзОВ 
«Галицький пекар», ФГ «Західний равлик», ОРСП «Шувар», ПП «Будьмо 
здорові», ФГ «Агро-Воля», ТОВ «Карпатський водограй», ПП «Агротем», Пасіка 
«Бджолина хата», СОК «Карпатський мед»  а також агротуристичний кластер 
«ГорбоГори», який відіграє ключову роль у розвитку сільських територій та 
створенні ланцюгів доданої вартості. Загалом область презентують понад 30 
провідних підприємств аграрного сектору. 

У межах виставки відбулися тематичні  ділові заходи, семінари та тренінги за 
ключовими напрямами: економічний, соціальний, екологічний. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата  

На Стрийщині відбувся 

круглий стіл присвячений  

інформаційно-правовому 

забезпеченню громадян 

17 травня в Грабовецькі об’єднаній територіальній громаді Стрийського 
району (с. Грабовець) відбувся круглий стіл на тему: «Роль громадських ініціатив 
в поширенні позитивного досвіду інформаційно-правового забезпечення 
громадян».  

Участь у круглому столі прийняли власники земельних паїв і агровиробники 
Стрийського, Сколівського і Дрогобицького районів,  представників Львівської 
Аграрної палати, Головного територіального управління юстиції у Львівській 
області, Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА, Представник 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Західному регіоні України. 

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся голова ОТГ 
Богдан Барабаш, заступник начальника Головного територіального управління 
юстиції області Оксана Куманська-Нор, голова управи Львівської Аграрної палати 
Ігор Вуйцик.  

В рамках круглого столу учасники розглянули питання щодо вимог 
законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
оренднi правовідносини, а також надавалися  практичні рекомендацій щодо 
захисту цих прав.  

Важлива увага в доповіді Оксани Куманської-Нор приділялася інформуванню 
учасників про способи захисту майнових прав. Фахівці Головного 
територіального управління юстиції області розповіли учасникам круглого столу 
про порядок виділення та державної реєстрації земельної частки (паю) і 
проінформували про основні положення Закону України №2498-VIII  від 
10.07.2018 року. Зазначений закон передбачає необхідність реєстрації майнових 
прав власниками земельних паїв до 2025 року. 

Голова управи ЛАП Ігор Вуйцик коротко охарактеризував напрями діяльності 
організації і розповів про важливість для органів місцевого самоврядування 
належного обліку земельних ділянок. 

В рамках круглого столу його учасникам презентовано спеціалізовану 
інформаційну брошуру для власників земельних паїв, яку розроблено 
дорадниками Аграрної палати при консультативній підтримці фахівців Головного 
територіального управління юстиції у Львівській області.  
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28 травня Львівська Аграрна палата провела в місті Жидачів регіональний 
круглий стіл присвячений актуальним питанням земельного законодавства для 
агровиробників Жидачівського та Миколаївського районів.  

Із вступним словом до учасників звернувся голова управи Львівської 
Аграрної палати Ігор Вуйцик, який розповів присутнім про пріоритетні напрями 
діяльності організації у захисті прав власників земельних паїв та 
агровиробників.  

Начальник управління Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Тетяна Борушок проінформувала присутніх про діяльність 
Антирейдерського штабу в області, інвентаризацію земельних ресурсів на 
Львівщині і програми державної підтримки агровиробників.  

Представник Уповноваженого Верховної Ради із прав людини у Західному 
регіоні Світлана Семчишин в рамках виступу наголосила на актуальних 
питаннях діяльності інституту омбудсмена в Україні. Важлива увага Світлани 
Семчишин приділялася  розгляду проблемних питань земельного законодавства 
і практикам діяльності інституту омбудсмена при зверненнях з питань захисту 
прав власників землі. Не обминула увагою у виступі С. Семчишин проблеми 
пасічників.  

Представник Жидачівського районного управління агропромислового 
розвитку Мирослава Дрогобицька проінформувала агровиробників про 
програму підтримки  сімейних фермерських господарств на районному рівні.  

Аграрна палата провела регіональний  

круглий стіл у Жидачеві 
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Джерело: Львівська Аграрна палата  

Фахівець Головного територіального управління юстиції у Львівській 
області  розповів учасникам круглого столу про новації земельного 
законодавства, зокрема необхідність реєстрації прав власності на земельні 
ділянки до 2025 року. Актуальна увага у виступі фахівця ГТУЮ у Львівській 
області зверталася питанням реєстрації прав власності на земельні ділянки та он-
лайн сервіс Мін’юсту sms-маяк “Земля”.   

Представники Миколаївського та Жидачівського відділів Держгеокадастру у 
Львівській області звернули увагу агровиробників на особливості присвоєння 
кадастрових номерів земельним ділянкам і окремим питанням прав оренди на 
об’єкти водного фонду для потреб розвитку аквакультури.  

В рамках круглого столу представник компанії “Тетра Агро” проінформував 
присутніх про продукцію підприємства із виробництва мінеральних добрив у 
Сокальському районі.      

В рамках круглого столу надано відповіді на актуальні питання 
агровиробників щодо реєстрації прав власності на земельні ділянки через Центри 
надання адміністративних послуг і перелік необхідних документів при здійсненні 
правочинів із власністю. 

Участь у круглому столі прийняли агровиробники Жидачівського та 
Миколаївського районів, а також заступник голови Асоціації фермерів та 
приватних землевласників у Львівській області.  
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Джерело: Львівська Аграрна палата  

Землевласники Пустомитівського 

району дізналися інформацію  

про актуальні питання земельного 

законодавства 

4 червня в Солонківській об’єднаній територіальній громаді у с. Солонка  
відбувся круглий стіл для власників земельних паїв та агровиробників 
Пустомитівського району, організований Львівською Аграрною палатою  на 
тему: «Роль громадських ініціатив в поширенні позитивного досвіду 
інформаційно-правового забезпечення громадян».  

Участь у круглому столі прийняли власники земельних паїв і агровиробники 
Пустомитівщини,  представник Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, 
уповноважений ЛАП в Пустомитівському районі Михайло Майовець, начальник 
відділу  Головного територіального управління юстиції у Львівській області 
Віталія Шепега, начальник відділу Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Тетяна Борушок, Представник Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини в Західному регіоні України Світлана Семчишин, 
представники органів управління ОТГ.   

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся голова управи 
ЛАП Ігор Вуйцик, який наголосив на важливості системного роз’яснення 
положень земельного законодавства для власників земельних паїв. 
Агровиробники області також мають потребу у постійному оновленні 
актуалізованих тематичних знань у сфері земельних відносин в Україні.  

Начальник відділу ГТУЮ у Львівській області Віталія Шепега в рамках 
виступу звернула увагу на особливості державної реєстрації прав власності на 
землю для фізичних та юридичних осіб.  

Начальник відділу Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Тетяна Борушок розповіла учасникам круглого столу про 
програми державної підтримки фермерів, кооперативів, а також висвітлила  
інформацію про діяльність Антирейдерського штабу в області.  

 Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Західному 
регіоні України Світлана Семчишин проінформувала про практичні питання та 
можливості інституту омбудсмена в захисті прав людини, зокрема і в питаннях 
дотичних до сфери земельних відносин. Важлива увага у доповіді Світлани 
Семчишин приділялася висвітленню заходів парламентського та громадянського 
контролю за додержанням прав і свобод  громадян, власників земельних паїв.   

Учасники круглого столу дізналися також про актуальні питання оренди та 
суборенди землі, про ефективний захист майнових прав, а також одержали 
інформаційну брошуру «Договори оренди землі від А до Я». 
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Джерело: Львівська Аграрна палата  

На Львівщині підприємства АПК долучилися  

до формування регіональної  мережі  

енергоефективних підприємств 

7 червня у Львові за підтримки Уряду Німеччини в межах проекту 
«Консультування підприємств щодо енергоефективності» відбулося засідання 
Мережі енергоефективних підприємств Львівщини.  

Із вступним словом до учасників звернувся перший заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та перший заступник 
голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.  

В рамках дискусійних панелей зустрічі президент Торгово-промислової 
палати України Геннадій Чижиков розповів про пріоритети діяльності ТПП для 
сприяння підвищенню енергоефективності підприємств.  

Мережа енергоефективних підприємств області є першою створеною в 
Україні, проте в країнах ЄС їх досить багато, що впливає на конкурентні переваги  
не лише окремих підприємств, але і галузей.  

Учасниками Мережі є також підприємства аграрного та продовольчого 
комплексу області, зокрема ПрАТ «Компанія Ензим», СП ТОВ «Галка Лтд», ТОВ 
«Агролайф Транссервіс», ТОВ «Явір Інвест», ТОВ «Молочна компанія 
«Галичина».   

Участь у заході прийняли представники Львівської Аграрної палати.  

Установче засідання нового складу  

Комісії Громадської ради з питань АПК 

при Львівській облдержадміністрації 

4 червня у Львові відбулося установче засідання Комісії громадської ради з 

питань розвитку сільських територій і агропромислової політики при Львівській 

облдержадміністрації.  

Представники громадських організацій області обрали головою комісії 

Григорія Седіла, заступниками голови комісії – Павла Музику, Ігоря Вуйцика та 

Ігоря Хміля.  

Наступне робоче засiдання комісії відбудеться у Львові 19 червня.  

Джерело: Львівська Аграрна палата  
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Джерело: www.galexpo.com.ua/agro 

Вже четвертий рік поспіль Львівщина прийматиме аграріїв з усіх регіонів 

України та з-за кордону в рамках IV Міжнародної агропромислової виставки 

EuroAGRO. Наш регіон обраний невипадково для проведення такої аграрної події, 

нам є що показати і є про що розповісти нашим гостям. До прикладу, на початок 

2019 року зафіксовано зростання виробництва сільськогосподарської продукції 

майже на 5%, відродження села є одним з пріоритетів, про який турбується і 

вболіває обласна влада, також ми нарощуємо потужності у ягідництві та сімейних 

молочних фермах, постійне введення в дію інвестиційних проектів. Саме тому 

Організатори виставки  ПрАТ «Гал-ЕКСПО» запрошують всіх аграріїв до співпраці 

та участі у Міжнародній агропромисловій виставці «EuroAGRO», що 

відбудеться 12-14 листопада у Львові, ВЦ «Південний-ЕКСПО»,                      

вул. Щирецька, 36. 

 EuroAGRO – це професійний майданчик, де вітчизняні виробники мають 

можливість продемонструвати свої досягнення у сфері сільського господарства та 

ознайомитися із новітніми технологіями та рішеннями європейського аграрного 

ринку, знайти партнерів для бізнесу та залучити інвестиції, взяти участь у 

дискусійних майданчиках та обговорити перспективи та можливі проблеми в 

українському сільському господарстві. 

Міжнародна агропромислова виставка відбувається за підтримки Львівської 

обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської області, Львівської Аграрної Палати, ТОВ «РСП «ШУВАР», 

профільних організацій та асоціацій, а також численних профільних ЗМІ. 

Запрошуємо всіх бажаючих до участі та співпраці! 

Контакти Організатора: (032) 297-06-28, 0673329252, e-mail: 

n.n.galexpo@gmail.com 

Більше новин на https://www.facebook.com/euagro/  

https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
https://www.facebook.com/euagro/
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

У Львівській області розпочато навчання за професією «Фермер». Навчання 
проводиться на базі Львівського центру професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості із залученням досвідчених викладачів Львівського 
національного аграрного університету, Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону НААН України, Інституту біології 
тварин НААН України, Львівської Аграрної палати, Львівської аграрної дорадчої 
служби, Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, керівників 
та спеціалістів підприємств АПК, фермерських господарств області. 

Термін навчання 5 місяців, з них 30% – теоретичне навчання, 70% –  
виробниче навчання та виробнича практика безпосередньо в господарствах 
області за вибраним напрямком виробничої діяльності з використанням 
елементів дуальної форми навчання. 

Навчальний процес складається з трьох напрямків:  
• Загальнопрофесійна підготовка (40 академічних годин), яка включає 
вивчення юридичних аспектів створення та функціонування фермерського 
господарства, основ земельного законодавства, економічних та правових засад 
підприємництва і бізнесу в аграрній сфері, особливостей започаткування 
власного бізнесу, кредитування підприємств агропромислового комплексу, 
специфіки розробки та оформлення бізнес-планів, основ організації обліку та 
звітності у фермерському господарстві, використання сучасних інтернет-
технологій; 
• Професійно-теоретична підготовка (206 академічних годин), що включає 
вивчення передових технологій виробництва, зберігання, переробки 
сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві, механізації та 
автоматизації цих процесів, основи охорони праці та екологічної безпеки в 
сільськогосподарському виробництві; 
• Професійно-практична підготовка (560 академічних годин) – проводиться 
безпосередньо в передових господарствах та сільськогосподарських 
підприємствах області за вибраними напрямками діяльності фермерського 
господарства. 

За результатами навчання проводиться державна кваліфікаційна атестація, 
випускникам видається свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої 
кваліфікації «Фермер 6 розряду». 

Отримати більш детальну інформацію можна звернувшись до Львівського 
центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, контактний 
телефон: (032) 244-14-05. 

У Львівській області розпочато 

навчання за професією «Фермер»  
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З 3 червня для отримання готівки 

з банку слід надавати підтвердні 

документи 

Національний банк України посилив нагляд за здійсненням готівкових 
розрахунків та веденням касових операцій банками в Україні. Відповідні новації 
містить постанова правління НБУ від 18.04.2019 р. № 62 “Про затвердження 
Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні”, якою 
вносяться зміни до Інструкції № 103. Цей документ набирає чинності з 03 
червня 2019 року. 

Так, банк має вживати заходи для вивчення клієнтів-суб’єктів 
господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого здійснення 
готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо 
здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності. Зокрема, з 
урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта 
підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. 

Такими документами можуть бути: 
• закупівельний акт; 
• закупівельна відомість; 
• податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; 
• договір поставки; 
• договір транспортування; 
• договір зберігання, інші звітні документи. 

Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням 
банками касових операцій пов’язане з виявленням Національним банком 
України за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних 
фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з 
використанням готівкових коштів. Крім того, це відповідає вимогам 
законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Регулятор також унормував застосування електронного підпису та 
електронної печатки у банківській системі України під час здійснення касових 
операцій відповідно до вимог законодавства (зокрема, Закону “Про електронні 
довірчі послуги”). 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Джерело: www.agropolit.com 

У Держпродспоживслужбі розповіли, 

від чого залежить частота 

призначених перевірок бізнесу 

Частота призначених перевірок бізнесу залежить від ступеня ризику 
виробництва. Про це  повідомив керівник Дерпродспоживслужби Володимир 
Лапа. 

Ризик визначається видом продукції. Продукція тваринного і нетваринного 
походження – це абсолютно різний ступінь ризикоорієнтованості виробництва. 

Також на це впливає вид діяльності (виробляєш чи просто транспортуєш).                 
А далі все залежить від особистого профілю: якщо ти працюєш в межах чинного 
законодавства протягом року, то навіщо перевіряти раз на квартал і навпаки? 
Найбільший ступінь ризику передбачає перевірку 5 разів на рік. Кратність 
перевірок може бути зменшена. Наприклад, одну перевірку провели, другу 
провели і порушень не зафіксовано, то, може, не варто туди ходити щокварталу.                
У такому випадкуінспектор може прийняти рішення перейти до перевірок раз на 
півроку. Якщо фіксується порушення – це додаткові бали до критерію ризику. 

Планові заходи державного контролю здійснюються з періодичністю: 
• Із дуже високим ступенем ризику – інспектування не більше 4 разів на рік, 
аудит – не більше 1 разу на рік; 
• З високим ступенем ризику – інспектування не більше 3 разів на рік, аудит – 
не більше 1 разу на рік; 
• Із середнім ступенем ризику – інспектування не більше 2 разу на рік, аудит – 
не більше 1 разу на рік; 
• З низьким ступенем ризику – інспектування не більше 1 разу на рік, аудит – 
не більше 1 разу на 2 роки; 
• Із незначним ступенем ризику – інспектування не більше 1 разу на 2 роки, 
аудит не проводиться. 

18 червня Аграрна палата організовує круглий стіл для власників 

земельних паїв Золочівського та Перемишлянського районів 

18  червня 2019 р. Львівська Аграрна палата проводить тематичний круглий 
стіл, спрямований на підвищення обізнаності сільських територіальних громад 
Львівщини із земельною реформою у с. Куровичі (Золочівський район) для 
агровиробників, власників земельних паїв та представників органів місцевого 
самоврядування Перемишлянського та Золочівського районів. 

Захід відбудеться в с. Куровичі (Золочівський район), Народний дім,              
вул. Колгоспна, 1А (актовий зал). Початок в 12.00 год. Для участі у круглому столі 
необхідна попередня реєстрація за телефоном: (032) 2948403,  0679746981 (Ігор 
Вуйцик), e-mail: lvivagri@gmail.com 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Придбаваєте у фізособи його 

власновирощену сільгосппродукцію: 

чи потрібно довідку 

ДФС у Чернівецькій області інформує, що відповідно до пп. 165.1.24 
Податкового кодексу України (ПКУ) не оподатковуються доходи, отримані від 
продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, 
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 
безпосередньо фізособою на земельних ділянках, наданих їй для ведення: 
• 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 гектари. 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 перевищує 2 гектари, дохід від продажу 
сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах. 

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

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції 
тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію такої довідки. 
Оригінал довідки зберігається у власника продукції. 

Довідка видається сільською, селищною, міською радою або радою 
об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад, за місцем податкової 
адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з 
дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки. 

Довідка видається строком на п’ять років. Оригінал довідки повинен 
зберігатись у власника сільськогосподарської продукції протягом строку 
позовної давності з дати її закінчення. 
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Як оподатковуються доходи  

від продажу власної 

сільськогосподарської продукції 

Дохід отриманий від продажу власної сільськогосподарської продукції, що 
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена 
та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, 
сукупна площа яких перевищує 2 гектари підлягає оподаткуванню на загальних 
підставах.  

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) 
її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього 
земельних ділянок. Оригінал довідки зберігається у власника 
сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати 
закінчення дії такої довідки. 

Натомість при продажу власної продукції тваринництва, отримані від такого 
продажу доходи не підлягають оподаткуванню, якщо їх сума сукупно за рік не 
перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на                  
1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж 
зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.  

У разі коли сума отриманого доходу перевищує 50 розмірів мінімальної 
заробітної плати, фізична особа зобов'язана падати контролюючому органу 
довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції 
тваринництва. Вона видається у довільній формі сільською, селищною, міською 
радою або радою об'єднаних територіальних громад, що створена згідно із 
законом та перспективним планом формування територій громад, за місцем 
податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо 
довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва 
безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 
50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року.  

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, 
розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він 
отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 

Якщо при продажу фізособою власної сільськогосподарської продукції (крім 
продукції тваринництва) умови пп.165.1.24 ПКУ не виконуються, то сума доходу, 
отриманого від такого продажу, включається до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується на загальних 
підставах. При цьому такий платник податків зобов’язаний подати податкову 
декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а 
також сплатити податок з таких доходів (пп.168.2.1 ПКУ). 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Виробнича практика студентів  

та практикантів 

Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, 
здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах 
та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами або у 
його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку. Керівники 
підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних 
умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм 
охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до 
законодавства. 

Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України 
затверджений наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 p. №93, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30.04.1993 p.  №35. Метою практики є 
оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями 
праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у 
вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття 
самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих 
умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності. 

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки 
спеціалістів в вищих навчальних закладах і передбачає безперервність та 
послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу 
практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів. 
За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, 
якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 
50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою 
практики. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з 
виплатою заробітної плати за студентами (учнями) зберігається право на 
одержання стипендії за результатами підсумкового контролю. 

Таким чином, у разі проходження практики студентами вищих навчальних 
закладів без зарахування їх на штатні посади трудові відносини між 
практикантом і підприємством, установою, організацією не виникають. У разі 
зарахування студента на штатну посаду з ним укладається трудовий договір 
шляхом оформлення наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого 
ним органу, та з повідомленням органів Державної фіскальної служби. 

 
Практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів 

Відповідно до статті 29 Закону України “Про професійно-технічну освіту” 
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають 
учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи 
виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними 
навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. 

Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за 
забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на 
виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та 
виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними 
навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Учні, 
слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання 
і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до 
навчальних планів і програм. 

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами 
професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої 
практики затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 07.06.1999 p.  
№ 992 (далі – Порядок № 992). Відповідно до Порядку № 992 підприємства, 
установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам 
професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі 
ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики 
відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами 
договорів про навчально-виробничу практику. Учні, слухачі професійно-
технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої 
практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не 
включаються. 

Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-
технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і 
науки України від 30.05.2006 p. № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 15.06.2006 p. за № 711/12585, передбачено, що за виконані роботи учнями 
під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи 
незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених 
із професійно-технічними начальними закладами (далі – ПТНЗ) договорів про 
навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані 
учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому 
порядку з метою виплати їм 50% заробітної плати за проходження виробничого 
навчання та виробничої практики. Інші 50% заробітної плати, нарахованої за час 
виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються 
навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення 
навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-
масової і фізкультурно-спортивної роботи. 

Таким чином, трудові договори із учнями ПТНЗ під час виробничого 
навчання або виробничої практики не укладаються. Тому підстави для 
повідомлення Державної фіскальної служби відсутні. 
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Мінагрополітики оприлюднило проекти 

нормативно-правових актів 

22 травня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект Наказу «Про затвердження вимог до 
меду». 

29 травня оприлюднено проект Наказу «Про затвердження Змін до Порядку 
проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру 
потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим 
суб’єктам». 

07 червня оприлюднено проект Наказу «Про внесення змін до деяких наказів, 
що стосуються племінної справи у тваринництві». 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Джерело: www.kmu.gov.ua 

 Затверджено Порядок проведення перевірки сертифікатів  

та підтверджень у разі ввезення  

та/або вивезення насіння і садивного матеріалу 

8 травня Кабмін затвердив постанову № 383 «Про затвердження Порядку 
проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або 
вивезення насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним 
фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю». 

Постанова дозволить оптимізувати здійснення контрольних процедур при 
переміщенні товарів через митний кордон України для забезпечення об’єктивності 
здійснення Держпродспоживслужбою заходів державного нагляду (контролю) за 
дотриманням законодавства у сфері насінництва і розсадництва. 

Постанова створює умови при здійсненні перевірки державним 
фітосанітарним інспектором перед здійсненням фітосанітарного контролю насіння 
та садивного матеріалу при його імпорті та/або експорті з використанням 
механізму «єдиного вікна»: 

- сертифікатів країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або 
садивного матеріалу, сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA для насіння та 
садивного матеріалу за умови належності його до сорту, занесеного до Реєстру 
сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР тих 
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася 
Україна. 

- підтвердження на ввезення насіння і садивного матеріалу для селекційних, 
дослідних робіт та експонування, підтвердження (повідомлення) на ввезення 
дослідних зразків сортів рослин для проведення експертизи заявки. 
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Внесені зміни до порядку ідентифікації  

та реєстрації ВРХ  та порядку оформлення 

 і видачі паспорта ВРХ 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від                                  
28 березня 2019 року № 163 «Про затвердження змін до Порядку ідентифікації та 
реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта 
великої рогатої худоби», пройшов державну реєстрацію та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 18 квітня 2019 року за № 410/33381.Наказ набрав 
чинності 04 травня 2019 року після його офіційного опублікування. 

Основні зміни: 
         - зміна бланку реєстраційної картки господарства. 

Для забезпечення належного контролю за епізоотичною ситуацією в країні та 
появою нових господарств з утримання та розведення тварин, які є окремими 
одиницями епізоотичного контролю, до реєстраційної картки (РК) господарства 
додано норму щодо завірення її спеціалістом державної установи (закладу) 
ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство. 

Таке засвідчення реєстраційної картки господарства не потребуватиме 
оформлення чи отримання додаткових документів (довідок) з підтвердження 
ветеринарно-санітарного стану (благополуччя) господарства, що скоротить 
витрати часу власника. 
        - зміна бланку реєстраційної картки великої рогатої худоби (ВРХ). 

- зміна вигляду зразка бирки для ідентифікації та реєстрації ВРХ. 
З метою підвищення якості бирок вушних для ідентифікації було посилено 

вимоги до замкового механізму бирки, матеріалу та механізму виготовлення, що 
направлено на забезпечення неможливості роз’єднання частин бирки, що 
виключає їх повторне використання. 

Тварин, яких проідентифіковано вушними бирками попереднього зразка, не 
потрібно буде переідентифіковувати вушними бирками нового зразка.  

У разі втрати вушної бирки попереднього зразка, заміна буде здійснюватися 
вушною биркою нового зразка, але з тим самим ідентифікаційним номером, що 
був на попередній. 
• зміна бланку відомості переміщення тварин. 

На сьогодні є велика кількість порушень пов’язаних із наданням неправдивої 
інформації про наявність тварин у господарстві. Для забезпечення достовірності, 
регуляторним актом встановлено вимогу засвідчення спеціалістом державної 
установи (закладу) ветеринарної медицини відомості переміщення тварин під час 
видачі обов’язкових ветеринарних документів на переміщення. 
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Перелік документів на отримання 

дотації новоствореними 

фермерськими господарствами на 1 га 

Завдяки державній підтримці новостворене фермерське господарство може 
одноразово в період становлення отримати бюджетну субсидію у розмірі 3000 
гривень на 1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство 
для провадження сільськогосподарської діяльності. Про це повідомляє прес-служба 
Мінагрополітики. 

Для отримання коштів необхідно особисто подати до регіональних відділень 
Укрдержфонду заявку і такі підтвердні документи: 
1. копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія 
договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських 
господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи); 
2. відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 
підтверджують право власності або користування земельною ділянкою; 
3. копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід від реалізації 
продукції за останній рік до 20 млн грн гривень; 
4. фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія 
фінансового звіту за останній квартал; 
5. довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з 
податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи 
доходів і зборів. 

Подається у паперовому в електронному вигляді; згоду одержувача щодо 
надання Мінагрополітики інформації про нього, за формою, визначеною 
уповноваженим банком; довідку державного реєстратора про те, що господарство 
не банкрут/не перебуває на стадії ліквідації. 

Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий в уповноваженому банку. 

В Україні подовжили дію стандартів 

 на соняшник і шроти до 2021 р. 

Національний орган стандартизації ДП «Український науково-дослідний 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» відновив дію 
низки міждержавних стандартів. 

Про це йдеться у відповідному наказі держпідприємства, говориться у 
повідомленні асоціації «Укрполіяпром». 

Згідно з документом, відновлено з 8 травня 2019 р. до 1 січня 2021 р. 
стандарти на комбікорми, шроти, гірчичний порошок і соняшник (ГОСТ 13496.13-
75, ГОСТ 13979.4-68, ГОСТ 13979.6-69, ГОСТ 28238–89). 
Джерело: www.agroportal.ua 



20 

2019 / № 9 (104) 

Джерело: www.ukrinform.ua 

Земельна ділянка у «єдинника»: 

чи сплачувати земельний податок 

Якщо право власності на земельну ділянку оформлене на фізичну особу                        

(а також у разі оформлення права власності на земельну ділянку на фізичну особу – 

підприємця), і земельна ділянка використовується для провадження господарської 

діяльності, то такий підприємець – платник єдиного податку звільняється від 

обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності із земельного 

податку (з урахуванням пп. 291.5.3 ст. 291 Податкового кодексу України). 
Джерело: www.visnuk.com.ua 

В Україні стартує перша онлайн-

платформа продовольчої продукції 

На ринку України стартує Ukrainian Food Platform – перша онлайн-платформа 
для презентації та промоції українського продовольства серед іноземних 
закупівельників. Про це повідомили у прес-службі Ради з питань експорту 
продовольства (UFEB). 

Сьогодні у пошуках та залученні нових ресурсів UFEB вирішила змусити 
глобальну діджиталізацію працювати на вітчизняне продовольство. Ukrainian 
Food Platform – перша онлайн платформа для продовольчих товарів з 
інтегрованими інструментами, що дозволить налагодити пряму комунікацію між 
українським виробником та іноземними закупівельниками. 

В UFEB, зазначили, що платформа є простим та зручним онлайн-сервісом, 
доступним як для українського бізнесу, так і міжнародної аудиторії. Продовольча 
продукція представлена у форматі 3D зображення та детального інформаційного 
опису англійською, арабською та китайською мовами. 

Застосовуючи сучасні ресурси діджитал-трансформації бізнесу, ми прагнемо 
створити єдине середовище для прямої комунікації між українськими 
виробниками харчових продуктів та іноземними імпортерами, трейдерами, 
закупівельниками. Такий онлайн-сервіс стане ефективним інструментом у 
нарощенні експортного потенціалу, виході на нові ринки збуту та глобальній 
популяризації продовольства made in Ukraine. 

Платформа абсолютно відкрита і кожен український виробник зможе 
представити на ресурсі свою продуктову лінійку. Для цього необхідно відправити 
запит та надати профайл компанії і продукції. Для компаній-членів UFEB 
діятимуть додаткові бонуси. 

Офіційна презентація Ukrainian Food Platform запланована на початок літа.  
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Джерело: Міністерство екології та природних ресурсів України 

Недотримання висновку про ОВД може стати 

причиною зупинки роботи підприємства 

Міністерство екології та природних ресурсів нагадує, що суб’єкт 
господарювання після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля має 
здійснювати післяпроектний моніторинг щодо дотримання його умов (ч.1 ст. 13 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») та інформувати про результати 
моніторингу Мінприроди чи уповноважений територіальний орган, який видавав 
висновок. 

До відома замовників планованої діяльності, щодо якої було отримано 
висновки з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та якими встановлено обов’язок 
здійснення післяпроектного моніторингу, про необхідність виконання екологічних 
умов висновку, зокрема, в частині здійснення післяпроектного моніторингу та 
належного інформування органу про його результати». 

За результатами післяпроектного моніторингу, за потреби, суб’єкт 
господарювання та уповноважений територіальний орган узгоджують вжиття 
додаткових заходів і дій із запобігання чи зменшення впливу господарської 
діяльності на довкілля. 

У разі виявлення значного негативного впливу цієї діяльності на життя і 
здоров’я населення чи довкілля рішення про провадження такої планованої 
діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність може бути взагалі 
припинена. 

Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу також 
визначаються у висновку з ОВД. Це передбачає Закон України «Про оцінку впливу 
на довкілля», який запровадив в Україні європейську модель екологічної оцінки. 

Здійснення ОВД з введенням в дію Закону є обов’язковим у процесі 
прийняття рішень про провадження видів планованої діяльності, що включає 
будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, 
перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природнє 
середовище. 

Міністерство екології і природних ресурсів здійснює Оцінку впливу на 
довкілля від тих видів планованої діяльності, що визначені Законом, як об’єкти 
першої категорії (ч. 2 ст. 3 Закону), а підрозділи з питань екології та природних 
ресурсів обласних державних адміністрацій (територіальний підрозділ ОДА) 
здійснюють ОВД впливу  на довкілля тих видів планованої діяльності та об’єктів, 
які віднесені Законом до другої категорії (ч. 3 статті 3 Закону). 

Закон також дозволяє громадськості на ранніх стадіях брати участь в 
обговоренні планованої діяльності, впливати на вибір альтернативного місця 
здійснення планованої діяльності, а також на впровадження заходів, які 
зменшуватимуть вплив такої діяльності на довкілля. 

Вся процедура ОВД здійснюється через Єдиний реєстр. Ознайомитися із 
Єдиним реєстром можна за посиланням: http://eia.menr.gov.ua 
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Консультації від Мін’юсту про дії  

у випадку самовільного зайняття 

земельної ділянки 

Самовільне зайняття земельної ділянки це дії, які свідчать про фактичне 
використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу 
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у 
власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого 
правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до 
закону є правомірними. 

Нагадаємо, право власності на земельну ділянку, а також право постійного 
користування та право оренди земельної ділянки підлягають обов’язковій 
державній реєстрацій. 

Подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок  –  це 
наявність двох зареєстрованих прав оренди за різними орендарями. 

Перед укладанням договору оренди земельної ділянки та державною 
реєстрацію цього права рекомендую попередньо отримати витяг з Державного 
земельного кадастру про таку земельну ділянку задля того, щоб володіти 
повною інформацію. 

Законодавство передбачає два шляхи  захисту у досудовому та судовому 
порядку. 

Досудовий порядок передбачає звернення до: 
• правоохоронних органів; 
• комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при 
Міністерстві юстиції України; 
• регіональних оперативних штабів, які працюють у режимі оперативного 
реагування на спроби рейдерських захоплень земель або вирощеного врожаю. 
Контакти штабів шукайте  на сайті Головного територіально управління юстиції 
у Вашій області; 
• мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з 
метою повідомлення про факт рейдерської атаки та консультування щодо 
подальших дій; 

Крім того, реальний власник земельної ділянки може звернутися  до 
суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса із заявою про заборону 
вчинення реєстраційних дій, яка невідкладно реєструється  в базі даних 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Мін’юст розглядає скарги: 
• на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень; 
• на рішення, дії або бездіяльність Головних територіальних управлінь 
юстиції Міністерства юстиції України (з питань розгляду скарг, які належать до 
їх компетенції). 
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Проте, до компетенції Міністерства юстиції України не відноситься розгляд 
скарг: 
• на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, коли 
таке право набуто на підставі рішення суду; 
• коли наявний судовий спір; 
• розгляд скарг на реєстраційні дії, проведені на підставі рішення суду. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта 
державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції 
України подається особою, яка вважає, що її права порушено. Скарга подається 
за формою, встановленою законом. Вимоги до оформлення скарги розміщені на 
сайті Міністерства юстиції України.  

Звертаю увагу, скарга, подана без урахування зазначених вимог, Комісією 
по суті не розглядається. 

Строки звернення до Комісії: 
• 60 календарних днів  на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб'єкта державної реєстрації; 
• 15 календарних днів на рішення дії або бездіяльність територіальних 
органів Мін’юсту. 

Відлік часу починається від дня прийняття рішення або з дня коли особа 
могла дізнатися про порушення її прав. 

Загальний строк розгляду та вирішення скарги – до 45 календарних днів з 
моменту надходження скарги.   

Комісія готує висновок протягом 2-3 тижнів, на підставі якого Мін’юст 
приймає рішення у формі наказу. 

Рішення надсилається скаржнику протягом 3-х робочих днів з дня його 
прийняття. Особа, яка звернулась зі скаргою, не згодна з рішенням Міністерства 
юстиції України, вона може звернутись до суду. 

Існує низка випадків, коли Мін’юст може відмовити у розгляді скарги, та 
випадки, коли закон зобов’язує відмовити у задоволенні скарги. Найчастіше 
підставою  є  недотримання  встановлених вимог до оформлення скарги. 

Особа, чиї права порушено, може звернутися до суду з позовом про 
скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі 
яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену 
державну реєстрацію прав та з  позовом про звільнення самовільно зайнятої 
земельної ділянки, а саме до: 
• До господарського суду, якщо сторонами спору є юридичні особи та (або) 
громадяни – суб’єкти  підприємницької діяльності. 
• До адміністративного суду, якщо оскаржуються рішення, дії чи 
бездіяльність суб’єктів владних повноважень, компетентних у сфері земельних 
правовідносин. 
• Всі інші  випадки до судів загальної юрисдикції в порядку цивільного 
судочинства. 
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Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельних ділянок. 

 
 Самовільне зайняття земельної ділянки тягне  

за собою накладення штрафу 

на громадян від 170 до 850 грн 

на посадових осіб від 340 до 1700 грн 

Самовільне зайняття земельної ділянки, яким 

завдано значної шкоди її законному володільцю 

або власнику, карається: 

штрафом від 3400 до 5100 грн 

або арештом  на строк до 6 місяців 

Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене 

особою, раніше судимою за самовільне зайняття 

земельної ділянки або самочинне будівництво 

або групою осіб, або щодо земельних ділянок 

особливо цінних земель, земель в охоронних 

зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-

захисних зонах чи зонах особливого режиму 

використання земель, карається: 

обмеженням волі на строк від 2 до 4 років 

або позбавленням волі на строк до 2 років 

Самовільне будівництво будівель або споруд на 

самовільно зайнятій земельній ділянці,яким 

завдано значної шкоди її законному володільцю 

або власнику карається: 

штрафом від 5100 до 8500 грн 

або арештом на строк до 6 місяців, 

або обмеженням волі на строк до 3 років 

Самовільне будівництво будівель або споруд на 

самовільно зайнятій земельній ділянці особливо 

цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах 

санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи 

зонах особливого режиму використання земель, 

або вчинене особою, раніше судимою за такий 

саме злочин або за самовільне будівництво 

будівель або споруд на самовільно зайнятій 

земельній ділянці карається: 

позбавленням волі на строк від 1 до 3 років 

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до 
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 
103, цілодобово та безкоштовно в межах України. 

Джерело: www.minjust.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 

34229 4620387000:10:011:0002  6.0000  Львівська область, Бродівський район, 

Суховільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

11.06.2019  

09:00  

34260 4620387000:01:003:0002  22.5036  Львівська область, Бродівський район, 

Суховільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

11.06.2019  

09:00  

34263 4620987600:31:000:0045  18.8045  Львівська область, Городоцький 

район, Родатицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

11.06.2019  

09:00  

34265 4622482000:19:000:0138 11.3195  Львівська область, Мостиський район, 

Дидятицька сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

11.06.2019  

09:00  

34461  4622486400:08:000:0072  7.7000 Львівська область, Мостиський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

13.06.2019  

09:00 

34452  4623684200:11:000:0086 3.6499 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

13.06.2019  

09:00 

34806 4620680800:12:007:0041  8.0000 Львівська область, Буський район,  

с. Балучин 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

20.06.2019  

11:00  

34793 4624882600:24:000:0548 6.0000 Львівська область, Сокальський 

район, Княжівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

20.06.2019  

09:00  

34794 4624882600:25:000:0589 
7.0000 Львівська область, Сокальський 

район, Княжівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

20.06.2019  

09:00  

34795 4624887200:02:000:0525 4.5000  Львівська область, Сокальський район, 

Стенятинська сільська рада 

Для ведення 

фермерського  

господарства  

20.06.2019  

09:00  

34796 4625185700:07:000:0014 5.3000 Львівська область, Старосамбірський 

район, Стрілківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

20.06.2019  

11:00  

35143  4623085200:02:000:0096 8.9140 Львівська область, Миколаївський 

район, Криницька сільська рада, 

урочище "Коло саду" 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

01.07.2019  

09:00  

35102 4623086600:03:000:0350  
10.4000  Львівська область, Миколаївський 

район, Раделицька сільська рада, 

урочище "Городище" 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

01.07.2019  

09:00  

35156 4622489000:01:000:0011 4.2844 Львівська область, Мостиський район, 

Хідновицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

 

02.07.2019  

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 

34454  4623684200:11:000:0087 14.3507 Львівська область, Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

13.06.2019  

09:00 

34462 4623980600:06:000:0951 6.9999 Львівська область, Радехівський 

район, Березівська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

13.06.2019  

09:00 

34472  4625580300:03:000:0007 11.4895 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада  

(за межами населених пунктів) 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

13.06.2019  

09:00 

34475 4620685900:02:000:0002 7.1762 Львівська область, Буський район, 

Сторонибабська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

13.06.2019  

09:00 

 34536  4623380600:04:000:0056 17.8173  Львівська область, Перемишлянський 

район, Добряницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва  

18.06.2019  

09:00 

 34539 

  

 

 4623381800:06:000:0002 

  

 

 6.6612 

  

 

 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

рада  

 Для ведення 
фермерського 
господарства 

18.06.2019        

09:00  

 34541 

  

 

 4623381800:04:000:0192 

  

 

 7.2806 

  

 

 Львівська область, Перемишлянський 

район, Великоглібовицька сільська 

рада  

 Для ведення 
фермерського 
господарства 

18.06.2019        

09:00  

 34557 

  
 4625184100:03:000:0302 

  

 

 5.7825 

  

 

 Львівська область, Старосамбірський 

район, Трушевицька сільська рада

  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2019  

09:00 

 34573 

  

 

 625183500:02:000:0041 

  

 

 4.5000 

  

 

 Львівська область, Старосамбірський 

район, Мурованська сільська рада 

  

 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

18.06.2019  

09:00 

34601 

  

 

4623984600:02:005:0099 

  

 

12.7200 

  

 

 Львівська область, Радехівський 

район, Розжалівська сільська рада,с. 

Андріївка,ур. "За мелниками" 

 Для ведення 

фермерського 

господарства 

19.06.2019  

         11:00   

 

34602 4623984600:02:004:0067 18.8000  Львівська область, Радехівський 

район, Розжалівська сільська рада,с. 

Андріївка ур. "За мелниками"   

 

 Для ведення 

фермерського 

господарства 

19.06.2019     

11:00  

34603 

  

 

4623984600:02:003:0201 

  

 

10.4600 

  

 

 Львівська область, Радехівський 

район, Розжалівська сільська рада,с. 

Андріївка ур. "За мелниками"   

 Для ведення 

фермерського 

господарства 

19.06.2019     

11:00  

Джерело: www.land.gov.ua 

 34606 

  

 

4623984600:02:002:0156 

  

 

 20.6000 

  

 

 Львівська область, Радехівський 

район, Розжалівська сільська рада,с. 

Андріївка ур. "За мелниками"   

 Для ведення 

фермерського 

господарства 

19.06.2019     

11:00  
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В Україні починається перший 

етап проведення польового 

оцінювання насінницьких посівів 

Найближчим часом в Україні розпочнеться проведення першого етапу 
польового оцінювання – попереднє обстеження. 

Польове оцінювання насінницьких посівів є основним та невід’ємним 
заходом сортового контролю в насінництві. Сортовий контроль – це система 
організаційно-господарських і агротехнічних заходів, спрямованих на 
збереження потрібних морфологічних, біологічних, а також господарсько-
цінних ознак і властивостей сортів сільськогосподарських культур. 

Нагадуємо суб’єктам господарювання, які займаються виробництвом 
насіння для власних потреб та з метою реалізації, про перелік документів, які 
необхідно подати для проведення польового оцінювання насінницьких посівів, 
та строки їх подачі. 

Проведення польового оцінювання регламентується Порядком 
проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або 
садивний матеріал, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
21 лютого 2017 року за №97 (далі – Порядок), а також Методикою проведення 
польового оцінювання відповідних сільськогосподарських культур. Відповідно 
до Порядку для проведення польового оцінювання насінницького посіву 
суб’єкт господарювання подає до органу із сертифікації або його підрозділу за 
місцезнаходженням посіву заявку на визначення сортових якостей насіння і 
садивного матеріалу за формою. 

Пакет документів необхідно подати в терміни: 
-  не пізніше, ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку 

проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин (для 
зернових культур це фаза колосіння кукурудзи, соняшнику, ріпаку – 10-15 днів 
до початку цвітіння); 

-  не пізніше 15 червня поточного року – для весняного та літнього 
садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців 
винограду, які перебувають у стані росту; 

-  не пізніше 15 жовтня поточного року – для осіннього садіння хмелю з 
відкритою кореневою системою. 

До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу 
додаються: - документи, що підтверджують право на використання сорту 
рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, 
та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин); 
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- копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої 
генерації під час послідовного розмноження; 

- схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до 
місцевості; 

- для гібридів - інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, 
визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення 
сорту (часто вказується у ліцензійній угоді); 

- інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у 
разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації 
(агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт. 

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим 
відправленням. 

Нагадуємо, що на сьогодні визначено дві установи які уповноважені 
здійснювати сертифікацію: 

- Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції». Аудитори із сертифікації цієї установи мають 
право на проведення польового оцінювання насінницьких посівів для отримання 
добазового, базового та сертифікованого насіння; 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросерт». Аудитори із 
сертифікації цієї установи мають право на проведення польового оцінювання 
насінницьких посівів для отримання сертифікованого насіння. 

Джерело: Держпродспоживслужба України 

За рік Україна збільшила експорт 

м’яса птиці на 43%.  

у лютому 2019 року українські птахівники поставили за кордон 63,9 тис. т 
продукту, що на 43% більше, аніж у лютому 2018 року. У той же час, експорт 
свинини становив лише 0,14 тис. т, експорт яловичини  – 6,05 тис. т. Вітчизняні 
виробники свинини просіли з експорту на 69,6%, яловичини  – на 12,4%. 

Річний імпорт курятини також виріс, але не суттєво. В цілому в лютому 
в Україну завезли 21,8 тис. т м’яса птиці, що на 5,8% більше, ніж у 2018 році. 

Для порівняння, імпорт свинини в Україну збільшився одразу на 440,5%, 
імпорт яловичини  – на 33,3%. 

Також, за рік Україна суттєво наростила виробництво м’яса птиці  – 
на 6,6%  – до 216,8 тис. т. За цей же час Україна виробила всього 123 тис. т 
свинини і 33 тис. т яловичини. Річний приріст виробництва свинини сягнув 1,4%, 
яловичини  – лишився на рівні минулого року. 

Джерело: www.agropolit.com 
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Захисти майбутній урожай пшениці озимої 

Катерина Яцух, провідний науковий 

співробітник лабораторії захисту рослин, 

кандидат  біологічних наук, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Пшениця  є основною продовольчою культурою для України. До хімічного 
складу зерна входять усі необхідні для харчування елементи: білки, вуглеводи, 
жири, вітаміни, ферменти та різні мінеральні речовини. Пшеницю 
використовують не лише для хлібобулочних виробів, а й для виготовлення крупів, 
кондитерських виробів та макаронів. Зерно її можна переробляти на спирт, 
крохмаль, декстрин. Відходи борошномельного виробництва, солома та полова 
використовують на корм тваринам. Втрати врожаю від хвороб на зернових 
культурах становлять 30–70 %.  

Значна кількість опадів у поєднанні з помірною температурою у травні  
цього року сприяла розвитку листкових хвороб пшениці озимої. Поряд з 
прапорцевим листком не менш важлива роль для одержання врожаю належить 
колосу. Тому захист колоса має вирішальне значення для отримання якісного та 
високого врожаю пшениці озимої. Згідно з науковими даними частка колоса в 
майбутньому врожаї може сягати до 45 %, тому таким важливим є зберегти його 
від хвороб.  

Особливо небезпечна хвороба – фузаріоз колоса, яка повинна бути під 
постійним контролем спеціалістів, оскільки наслідком захворювання можуть бути 
не лише відчутні втрати врожаю, але й забруднення зерна небезпечними для 
здоров’я людей і тварин мікотоксинами. В західних областях України щорічно 
складаються сприятливі погодні умови для розвитку цього захворювання. 

Фузаріоз колосу (Fusarium spp.) 

За даними FAO, 20–25 % зерна                 

у світі забруднено мікотоксинами, a в 

країнах, що розвиваються, до 36 % 

усіх хвороб людей пов’язані з їхньою 

дією. Більшість мікотоксинів не 

руйнується у процесі звичайної 

переробки сировини. Постала гостра 

потреба ретельного контролю цих 

речовин на всіх етапах виробництва ‒ 

від вирощування сільськогоспо-

дарських культур до зберігання 

врожаю і виробництва кінцевого 

продукту. 
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До мікотоксинів, продуцентом яких є гриби роду Fusarium належать 
зеараленон, фумінозин, ДОН (дезоксиніваленол), Т-2 токсин. При тривалому 
надходженні зеараленону з кормом до організму тварин, особливо для свиней та 
великої рогатої худоби, призводить до безплідності. Трихотецени (ДОН, Т-2 
токсин) пригнічують метаболізм білка в організмі, викликають ушкодження 
слизової та рогової оболонок порожнини рота, некротичний стоматит, 
геморагічний ентерит товстого й тонкого кишечників. У несучок знижуються 
яйценосність, маса яйця, якість шкаралупи, ушкоджуються зоб і м’язовий 
шлунок. Хліб, випечений із борошна, яке змололи із сильно ураженого 
збудником фузаріозу зерна, спричиняє гостре захворювання, набуває 
одурманюючих властивостей. У народі  його називають “п’яним” хлібом. За 
тривалого вживання такого хліба проявлялося виснаження, втрата зору, 
порушення психіки. Не дозволяється використовувати солому уражених 
фузаріозом рослин як підстилку для тварин. 

Розвитку фузаріозу колосу сприяє поєднання високої вологості повітря  
(71 %) і температури понад 20ºС в період від цвітіння до збирання врожаю.  

На розвиток хвороби також впливає ослабленість рослини при 
незбалансованості мінерального живлення, особливо таких елементів як азот і 
фосфор. 

Фузаріоз колоса стає помітним у період наливання зерна або молочної 
стиглості, коли окремі колоски, частини колоса або цілі недозрілі колоски 
біліють, а здорові залишаються зеленими. У місці змикання лусочок 
утворюється ледь помітний наліт блідо-рожевого кольору. З часом він 
ущільнюється і стає оранжево-червоним. Пізніше на колоскових лусочках 
з’являються чорні розкидані крапки – перитеції. Збудники можуть інфікувати як 
окремі колоски, верхню або нижню частину колоса, так і весь колос і соломину 
під ним. Ступінь ураження зерна залежить від виду збудника та часу його 
проникнення у тканини. У зв’язку з цим розрізняють два типи ураження зерна 
пшениці: яскраво виражене (глибоке) і приховане (поверхневе). Яскраво 
виражене фузаріозне зерно вирізняється плюсклістю і рожевим кольором через 
наявність міцелію грибів. Така форма ураження виникає в результаті раннього 
інфікування колосків у полі (у фазі цвітіння), в основному, грибами F. culmorum, 
F. graminearum і F. avenaceum. Прихована ж форма прояву фузаріозу зерна 
пшениці виникає за пізнього його ураження, слабкого інфекційного 
навантаження або у разі ураження зерна у період збирання і зберігання врожаю. 
Таке зерно візуально не відрізняється від здорового, про те є джерелом інфекції 
під час його зберігання та висівання. Критичним періодом для зараження озимої 
пшениці є фаза цвітіння. У роки надмірного зволоження спостерігається 
тенденція до збільшення глибокого ураження зерна пшениці фузаріозом, а 
загальна кількість фузаріозного зерна може зростати втричі-вчетверо. 

Серед заходів на сьогодні хімічний метод є найбільш ефективним проти 
фузаріозу зернових культур.  
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В “Переліку препаратів...” для контролю фузаріозу колоса рекомендовано 
такі фунгіциди: абакус, мк.е. – 1,25‒1,75 л/га, альто Супер, к.е. – 0,4‒0,5 л/га, 
амістар Екстра, к.с. – 0,5‒0,75 л/га, амістар Тріо, к.е. ‒ 1,0 л/га, бампер Супер, к.е. 
– 0,8‒1,2 л/га, імпакт Т, к.с. – 1,0 л/га, колосаль, к.е. ‒ 1,0 л/га, колосаль Про, м.е. – 
0,3‒0,4 л/га, рекс Дуо, к.е. – 0,4‒0,5 л/га, солігор, к.е. – 0,9‒1,0 л/га, тілмор, к.е. – 
1,0‒1,5 л/га, тілт Турбо, фолікур,е.в. – 1,0 л/га та інші. 

 За результатами наших досліджень  відмічена дуже висока технічна 
ефективність фунгіциду тілмор, к.е. при нормі використання 1,0 л/га проти 
фузаріозу колосу, внесеного у фазі ВВСН 60 – початок цвітіння колосу. 

Уражені фузаріозом посіви потрібно збирати у стислі строки і зберігати 
окремими партіями. На вологому зерні гриби роду Fusarium можуть розвиватися 
під час зберігання навіть за температури 3…8°С. Тому для запобігання 
накопиченню мікотоксинів його терміново просушують до вологості 14 %. 

Частка фузаріозного зерна пшениці у партії, призначеній для продовольчих 
цілей та експорту не має перевищувати 0,3–0,5 %, а для кормових потреб ‒ не 
більше ніж 1,0 % (ДСТУ 3768). У борошні, що використовується для виготовлення 
дитячого та дієтичного харчування, вміст токсинів не допускається. 

Джерело: Полтавська державна аграрна академія 
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Удосконалення управління 

продовольчою безпекою регіону   

Олександра Паленичак, кандидат 

економічних наук лабораторії економіки, 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН  

Формування і розвиток екологічно орієнтованого аграрного виробництва                          
є важливою умовою забезпечення населення якісними продуктами харчування  
в достатній кількості та різного асортименту. Проте недостатня уваги держави 
до проблем галузі створюють передумови для виникнення кризових явищ  у 
процесі забезпечення населення продуктами харчування рослинного                       
і тваринного походження. 

Проведений аналіз факторів та існуючих тенденцій розвитку аграрного 
виробництва на регіональному рівні на прикладі Львівської області у природно-
кліматичних зонах Передкарпаття й Карпат Львівської області свідчить про 
відсутність належних передумов щодо оптимізації використання земельних 
ресурсів, зокрема: наявність значних площ схилових земель  у загальній площі 
сільськогосподарських угідь (52,0%)  призводить до зростання технологічних 
затрат на виробництво аграрної продукції, рівень розораності у цих зонах 
перевищує науково-обгрунтовані норми і становить відповідно 75,3 і 60,4%; 
структура посівних площ є нераціональною, оскільки основну частку займають 
зернові й технічні культури; порівняно низькі якісні показники грунтового 
покриву негативно впливають на урожайність сільськогосподарських культур; 
складний рельєф зумовлюює прискорений розвиток ерозії грунту, а внесення 
мінеральних добрив не компенсується порівняно більшими втратами поживних 
речовин. 

Оскільки умовах схилового землеробства ефективність 
сільськогосподарського виробництва знижується,  на регіональному рівні 
особливої актуальності набуває розробка та забезпечення фінансування  
Програми підтримки аграрних підприємств, які вирощують 
сільськогосподарську продукцію на схилових землях. Водночас у відповідній 
програмі необхідно передбачити надання фінансової підтримки на конкурсній 
основі, що сприятиме оптимальному використання бюджетних коштів. 

Враховуючи, складність використання технічних засобів на схилових 
землях і, таким чином, вищу собівартість вирощеної продукції, доцільно 
передбачити розробку і використання відповідних технологічних карт із 
зазначенням площі ділянок та крутизни схилу. Такий підхід дозволить в певній 
мірі обґрунтувати  розмір дотацій  сільськогосподарським товаровиробникам, 
що відіграє важливу роль  у разі державної підтримки аграрних підприємств, які 
вирощують сільськогосподарську продукцію на схилових землях.  
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Одним із найефективніших методів стабілізації продовольчого 
забезпечення регіону в умовах силового землеробства є поєднання розвитку 
виробництва та торгівлі. У зв’язку з цим зростає роль економічного 
стимулювання агропромислових формувань завершеного технологічно-
організаційного циклу, функціонування яких можливе як на базі власної малої 
переробки, так і шляхом переробки сировини у великих переробних 
підприємствах на давальницьких умовах. 

Аналіз сучасного стану, тенденцій та перспектив розвитку аграрних 
підприємств, які здійснюють сільськогосподарське виробництво на схилових 
землях свідчить, що у процесі формування організаційно-економічних засад 
підвищення рівня продовольчої безпеки регіону важлива роль належатиме 
екологічному маркетингу в контексті еколого-економічної безпеки 
агропродовольчого ринку на основі географічної ідентифікації екологобезпечної 
продукції, удосконалення системи формування її збутової політики шляхом 
об’єднання товаровиробників, а також розвитку мережі фірмової торгівлі.  

У системі управління продовольчою безпекою особливе місце займає 
здійснення державою комплексу заходів стимулюючого впливу в аграрному 
секторі. Зарубіжний досвід свідчить, що запорукою успішності державного 
регулювання галузі сільського господарства є: використання переважно 
економічних методів; реалізація цільових програм через фінансування окремих 
видів діяльності; створення і ефективне функціонування інформаційно-
консультаційних та дорадчих служб; розробка та забезпечення фінансування 
спеціальних програм, спрямованих на підтримку малих фермерських 
господарств і фермерських господарств, які працюють у важких умовах  

В Україні недооцінювання регіональних особливостей розвитку 
сільськогосподарського виробництва й орієнтація аграрних товаровиробників на 
стабільно прибуткові експортоорієнтовані культури призвели до трансформації 
структури виробництва валової і товарної аграрної продукції  й зниження рівня 
аграрного самозабезпечення окремими її видами.  Особливо складна ситуація 
склалася у регіонах, які характеризуються менш сприятливими умовами для 
здійснення сільськогосподарської діяльності. 

Проведені дослідження формування продовольчого ринку на прикладі 
Львівської області показують, що у природно-кліматичних зонах 
Передкарпатті  й Карпатах, які мають сприятливі умови для розвитку молочного 
й м’ясного скотарства, прибутковість виробництва сільськогосподарських 
підприємств забезпечується за рахунок вирощування зернових і зернобобових 
культур, сої та ріпаку.  Посилення внутрішньо-регіональних диспропорцій не 
сприяє динамічному й збалансованому розвитку сільського господарства і 
забезпечення населення продуктами харчування тваринного 
походження. Віддаючи перевагу виробництву високоприбуткових та 
експортоорієнтованих рослинницьких культур і продукції промислового 
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птахівництва, вітчизняні товаровиробники не приділяють достатньої уваги 
виробництву тваринницької продукції, за рахунок якої забезпечується 
повсякденний попит місцевого населення. 
У природно-кліматичних зонах Передкарпаття й Карпат у 2017 р. 
сільськогосподарські підприємства реалізовували лише зернові та молоко, а їх 
частка у 2017 р. порівняно з 2012 р. по відношенню до загального показника  по 
області зменшилася відповідно на 3,9 п. п. і 9,9 п. п. (табл.1). 

Таблиця 1  

Обсяги реалізації продукції сільського господарства  

сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)  

у природно-кліматичних зонах Передкарпаття й Карпат  

та їх частка по відношенню до загального показника  

у Львівській області за 2012–2017 рр. 

Продукція, т 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Культури зернові та 

зернобобові 
72386,0 85560,0 112151,0 130534,0 74539,0 61036,0 

% 14,2 13,8 15,1 13,6 14,4 10,3 

Картопля 1516,0 2005,0 915,0 1496,0 - - 

% 3,6 4,9 2,4 3,7 - - 

Культури овочеві 5277,0 4859,0 2491,0 2479,0 - - 

% 6,0 35,8 17,4 7,9 - - 

Молоко 4430,0 4199,0 3275,0 3474,0 1892,0 2155,0 

% 20,2 19,0 11,4 15,9 10,3 10,3 

Примітка. Розраховано автором  за даними Головного управління статистики у Львівській області 

Враховуючи те, що рівень продовольчої безпеки визначається, передусім, 
станом розвитку продовольчих ринків, важливого значення набуває забезпечення 
зростання результативності відтворювальних процесів у межах відповідних 
секторів на основі використання й удосконалення економічних механізмів у 
системі  продовольчої безпеки. Такий підхід сприятиме ефективному розвитку 
цільових ринків та забезпечить подолання диспропорцій у структурі виробництва 
продовольчої продукції. 

У регіоні, аналогічно як і на загальнодержавному рівні, особливо критична 
ситуація склалася зі споживанням життєво необхідних продуктів харчування 
тваринного походження: м’яса яловичини, а також молока і молокопродуктів, які є 
значно меншими від раціональної норми. Так, у Львівській області у 2017 році 
показник споживання м’яса на одну особу становив – 50,7 кг, молока – 214,4 кг. 
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Аналізуючи диспропорції у виробництві сільськогосподарської продукції, яка 
вирощена в умовах схилового землеробства, але в екологічно чистій місцевості, 
необхідно підкреслити зростаючу роль держави щодо активізації ресурсного 
потенціалу аграрних підприємств. Світова практика свідчить, що серед заходів 
такої підтримки особливо важлива роль належить податковим преференціям. 
Залежно від масштабів виробництва і організаційної форми ведення бізнесу у 
економічно розвинутих країнах світу система оподаткування диференційована.  

В умовах схилового землеробства у Карпатському регіоні для забезпечення 
структурної перебудови агропромислового виробництва та підвищення 
ефективності державної фінансової підтримки доцільно удосконалити 
спеціальний режим справляння ПДВ шляхом встановлення тимчасового 
мораторію, а також зменшення ставки оподаткування основних галузей, які 
відповідають науково-обґрунтованій спеціалізації й забезпечують виробництво 
основних видів тваринницької продукції. 

Проведені дослідження показують, що на сучасному етапі розвитку 
економічних відносин, в умовах схилового землеробства у природно-кліматичних 
зонах Передкарпаття й Карпат, стратегічними напрямами розвитку регіонального 
продовольчого ринку є: горизонтальна та вертикальна інтеграція 
сільськогосподарських товаровиробників з метою оптимізації витрат і підвищення 
конкурентоспроможності продукції; удосконалення міжгалузевих зв’язків 
підприємств продовольчого ринку шляхом співпраці з переробними 
підприємствами на давальницьких умовах; розвиток екологічного маркетингу і 
створення мережі фірмової торгівлі регіональних об’єднань товаровиробників, які 
використовують торгову марку (бренд); поглиблення інноваційно-інвестиційних 
процесів шляхом створення кредитних спілок, товариств взаємного страхування; 
інформаційно-консультаційне забезпечення суб’єктів ринку; розширення 
асортиментної групи на основі автентичної або крафтової продукції; формування 
системи оптової та роздрібної торгівлі екологобезпечною тваринницькою 
продукцією. 

Використання торгової марки та географічна ідентифікація продовольчої 
продукції сприятиме формуванню важливих передумов для зростання попиту на 
молоко і молокопродукти, які вирощені в умовах схилового землеробства, але в 
екологічно чистій місцевості. При встановленні системи доплат за поліпшення 
якості продукції особливого значення набуває вирішення таких важливих питань, 
як обґрунтування базисного й граничного рівнів якості, залежно від яких 
здійснюється доплата або знижка із закупівельної ціни. 

В умовах схилового землеробства розвиток вертикальної та горизонтальної 
інтеграції слугуватиме передумовою для використання інших важливих 
економічних методів продовольчої безпеки, зокрема: надання адресної допомоги, 
забезпечення продукцією через роздрібну торгівлю. 

Враховуючи те, що у адміністративних районах, які находяться у природно-
кліматичних зонах Передкарпаття і Карпат Львівської області середньомісячна 
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заробітна плата є меншою від загальнообласного показника на 8,0 %, особливої 
актуальності набуває розробка та реалізація заходів, спрямованих на підвищення 
рівня економічної доступності продовольства у регіоні. У зв’язку з цим  органам 
державної влади доцільно ініціювати розробку та реалізацію регіональної 
програми «Продовольче забезпечення населення в умовах схилового 
землеробства», у якій основна  увага повинна бути приділена соціально-
незахищеним сім’ям або одиноким особам, що мають середньомісячні доходи 
менше прожиткового мінімуму. Для цієї категорії громадян важливо надати 
можливість придбання продовольчої продукції за мінімальними цінами у мережі 
фірмової торгівлі, яка би діяла в районних центрах у природно-кліматичних зонах 
Передкарпаття й Карпат. У спеціалізованих магазинах еко-продуктів такі 
продовольчі товари, які вирощені в екологічно чистій місцевості, можуть 
реалізовуватися за вищими цінами.  

Застосування цінової надбавки на екологобезпечну молочну продукцію, яка 
вирощена в умовах схилового землеробства на природних пасовищах, дозволить 
сформувати грошовий фонд для часткової компенсації вартості продукції, що буде 
придбана соціально-незахищеними громадянами тих адміністративних районів, в 
яких основна частка земель сільськогосподарського призначення використовується 
в умовах схилового землеробства і характеризуються порівняно низькими 
якісними показниками ґрунтового покриву. 

Отже, на сучасному етапі формування регіонального продовольчого ринку 
Карпатського регіону стратегічно важливого значення набуває широке 
впровадження екологічного маркетингу у виробничій діяльності аграрних 
підприємств, розвиток системи оптової та роздрібної торгівлі екологобезпечної 
продукції з використанням торгової марки (бренду),  розширення її асортиментної 
групи на основі автентичності або крафтовості. 

Удосконалення відповідних економічних механізмів у процесі формування і 
розвитку регіонального продовольчого ринку сприятиме підвищенню 
ефективності використанню виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектору 
й нарощуванню обсягів виробництва екологобезпечної продукції. Проведені 
розрахунки показують, що у разі застосування 10 % цінової надбавки на 
екологобезпечну молочну продукцію, яка вирощена в умовах схилового 
землеробства, але в екологічно чистій місцевості, її рівень рентабельності може 
зрости на 13,0 процентних пунктів. 

Джерело: www.mdpu.com.ua 
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У плодоносних яблуневих садах внесення азотних добрив залежить від 
урожайності, погодних умов, помологічного сорту і бажаного розміру плодів.  

Щорічно дерева забирають із ґрунту певну кількість поживних речовин, 
обсяги яких залежать передусім від урожайності.  

Згідно з європейською практикою, добрива розпочинають вносити на початку 
квітня. У сад дають азотно-фосфорну суміш нормою 20-30 кг д. р./га.  

Друге внесення призначають через кілька тижнів після цвітіння – дають 
кальцієву селітру нормою 20-30 кг д. р./га.  

Третє внесення – після червневого опадання зав’язі. Його призначають за 
умови високого врожаю. У яблуневий сад дають суміш NPK нормою 30 кг д. р. 
азоту/га. Добрива вносять у приштамбову смугу. 

Щоб не допустити здрібніння плодів, навесні у сад вносять 150 кг/га К2О,                
а за великого навантаження урожаєм – ще 150-200 кг/га К2О влітку. 

 

Особливості внесення азотних добрив 

у плодоносні яблуневі сади   

Джерело: www.agrotimes.net 

Розвитку грибкових хвороб на полуниці 

сприяють волога і тепла погода 

Під час цвітіння слід бути пильним щодо захисту полуниці від грибкових 
захворювань, таких як сіра гниль і біла плямистість листя полуниці. Тому 
контроль за здоров’ям рослин на плантації рекомендується проводити з початку 
цвітіння. У плантаціях суниці симптоми cірої гнилі  можна побачити на бутонах, 
квітках – які буріють і висихають. З іншого боку, на плодах з’являються плями 
гнилі, а в місці їх інвазії розвивається сіре покриття міцелію. 

Контроль здоров’я рослин на плантації слід здійснювати від початку 
цвітіння до кінця врожаю плодів. Розвитку хвороби сприяє вологість і тепла 
погода. Під час цвітіння слід дотримуватися обережності для забезпечення 
належного запліднення. Крім того, варто здійснити мульчування плантації 
соломою – тоді  можна отримати кращі плоди. Мульчування сприяє хорошому 
зростанню суниці, захищає її від прямого контакту з ґрунтом (знижує ризик 
гниття плодів, викликаного сірою цвіллю). Це також зменшує проблему бур’янів. 

Захист полуниці від сірої цвілі необхідно проводити кожні 5-7 днів з початку 
цвітіння, дотримуючись ротації хімічних препаратів. Під час обприскування слід 
враховувати можливість одночасної боротьби з білою плямистістю листя 
полуниці або інших патогенів. 

Симптоми білої плямистості листя суниці з’являються спочатку у вигляді 
маленьких, коричневих плям, які на пізній стадії захворювання стають сіро-
білими, оточені червоно-коричневим обідком. Вони зустрічаються головним 
чином на листках і ділянках плодової чашечки, які висихають і відмирають.  

Джерело: www.superagronom.com 
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Джерело: www.ukravit.ua 

Ефективний захист посівів кукурудзи 

Pослини кукурудзи на початку вегетаційного періоду розвиваються досить 
повільно, вони не можуть повноцінно конкурувати за ресурси із бур’янами, які в 
силу високих адаптивних властивостей швидко формують розгалужену кореневу 
систему й потужну надземну частину.  

А зважаючи на те, що міжряддя культури змикається досить пізно, шкодочинні 
види мають для цього максимум можливостей. Тому, аби забезпечити посівам 
безконкурентне середовище для росту й розвитку, необхідно підійти до вирішення 
цієї проблеми комплексно. 

За словами керівника агрономічного департаменту компанії «UKRAVIT» 
Олександра Мигловця, велике значення має висів кукурудзи у чисте поле. Однак 
цього недостатньо, щоб забезпечити максимальну реалізацію генетичного 
потенціалу культури. Тому післясходові обробки по контролю забур’яненості, 
особливо в умовах 2019 року, мають бути неодмінним елементом вирощування 
кукурудзи. А для охоплення максимального широкого спектру сегетальної 
рослинності він рекомендує звернути увагу на бакові суміші препаратів. 

«Для повноцінного знищення широкого спектру однорічних та багаторічних 
злакових і дводольних видів бур’янів у посівах кукурудзи компанія «UKRAVIT» 
рекомендує застосовувати бакову суміш Міладар, КС (нікосульфурон, 45 г/л) у 
нормі 1,25 л/га + Агент, СЕ (2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л, у кислотному 
еквіваленті, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л) у нормі 0,5 л/га + ПАР Тандем (0,15%), 
– зазначає він. – Вона ефективно знищує як вегетативну, так і підземну частину 
присутніх на полі бур’янів, що забезпечує суттєву прибавку врожайності порівняно 
до невчасно обробленого поля». 

Як же діє така бакова суміш? Гербіцид Агент націлений на знищення широкого 
спектру однорічних (в т.ч., й стійких до 2, 4 Д) і деяких багаторічних дводольних 
видів бур’янів. Його можна застосовувати з фази 3 до 7 листків культури (включно); 
при цьому він не має післядії на наступні культури у сівозміни і є безпечним для 
навколишнього природного середовища. Міладар же контролює однорічні, 
багаторічні злакові і деякі дводольні бур’яни, в тому числі, найпроблемніші та 
спеціалізовані, – мишій (види), куряче просо, пирій повзучий, сорго алепське та 
інші. Він має найширше «технологічне вікно» внесення серед існуючих гербіцидів 
– від 3 до 10 листків культури включно – і є надзвичайно толерантним до культури 
як за раннього, так і пізнього внесення. А поєднані в одній баковій суміші, ці два 
препарати забезпечують комплексне рішення проблеми забур’яненості посівів 
кукурудзи й сприяють суттєвій економії коштів на гербіцидних обробках. 

Довідково: З питань продажу та співпраці звертатись: ТОВ «Укравіт 
Агро», м.Київ, просп. Перемоги, 42, корп. «F». Гаряча лінія: 0 800 301 401. 
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Джерело: www.agroday.com.ua 

Вика – господарсько цінна однорічна 

бобова культура для аграріїв 

Вика космата (горошок волохатий) – це озима однорічна бобова культура, що 
витримує зниження температури до -23 °С. Культура містить 140 видів, що 
поширені в Європі, Азії, Північній та Південній Америці, Африці. В Україні 
зростає понад 30 видів. 

Вона добре росте на ґрунтах різного типу, фіксує значну кількість азоту (понад 
100 кг азоту на гектар), половина з якого може бути засвоєна наступною культурою. 
Вика покращує структуру ґрунту, підвищує його повітро- та вологоємність, сприяє 
снігозатриманню. 

Ярі сорти вики, висіяні навесні, формують дещо більшу біомасу порівняно з 
озимими сортами та фіксують ще більшу кількість азоту в ґрунті. 

Усі різновиди вики трансформують ґрунтові сполуки фосфору в більш 
доступні, а також створюють сприятливі умови для корисних комах – ентомофагів. 

Сумішки (комбінації) вики з житом, ячменем або вівсом часто 
використовуються для максимального покриття ґрунту, нарощення потужної 
біомаси, пригнічення бур’янів і збільшення корисної ентомофауни. 

Завдяки оптимальному співвідношенню азоту до вуглецю (C:N) суміш таких 
сидератів максимізує утворення органічної речовини в ґрунті і забезпечує 
вивільнення азоту протягом всього періоду вегетації наступної культури. 

Ділянку надано для ведення фермерського 

господарства: як фізособі сплачувати 

земельний податок 

Оскільки платником земельної ділянки є ії власник, то фізична особа 
(засновник фермерського господарства), яка отримала правовстановлюючий 
документ на земельну ділянку, в якому визначено її цільове призначення – для 
ведення фермерського господарства, сплачує земельний податок за вказану 
земельну ділянку. 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими 
органами (за місцезнаходженням земельної ділянки). Вони 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 Податкового Кодексу України. 
Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Джерело: ТОВ “Тетра Агро” 

Композиційні комплексні добрива українського 

виробництва від ТОВ «Тетра-Агро» 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Департамент економічної політики Львівської ОДА та Департамент 
агропромислового розвитку Львівської ОДА розпочинають акцію “Купуй 
Галицьке!”. 

Основні завдання Акції є: 
• збільшення обсягів виробництва товарів, продукції і послуг місцевих 

виробників через створення нових підприємств, розширення ринків збуту, 
розвитку фірмової мережі; 

• запровадження проведення щорічної виставки-ярмарки “Купуй Галицьке” 
в області; 

• забезпечення широкого інформаційно-аналітичного супроводження 
реалізації проекту “Купуй Галицьке”;  

• запровадження щорічного обласного конкурсу на кращого учасника 
проекту “Купуй Галицьке” серед підприємств-товаровиробників області та 
підприємств торгівлі і послуг області; 

• запровадження проведення моніторингу стану реалізації проекту “Купуй 
Галицьке”; 

• організація окремих торгових поличок з продукцією місцевих виробників 
та лого проекту “Купуй Галицьке”. 

Тривалість акції:  01липня - 31 грудня 2019 року. 
Акція проводиться на всій території Львівщини. 
Учасниками акції можуть бути юридичні та фізичні особи (резиденти 

України), які здійснюють свою господарську діяльність на території Львівської 
області. 

Щоб взяти участь в Акції, учасник, який в період до початку проведення 
Акції, повинен заповнити Анкету учасника «Купуй Галицьке!».  
Анкета є уніфікованою для всіх потенційних учасників Акції та містить базову 
інформацію про юридичну/фізичну особу, вибір опцій участі у Акції та 
конфігурації промоційного матеріалу (представлена додатком до Концепції). 
     Дані Анкети є конфіденційною інформацією та не підлягають 
розповсюдженню, за винятком згоди сторін Учасників Акції. 

Детальна інформація щодо участі у Департаментах- організаторах акції.  
 

На Львівщині розпочинається 

акція “Купуй Галицьке!” 
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ПРОДУКТ мінімальна середня Максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова рання 6.00 6,20 6,50 

Картопля рання  30,00 30,00 30,00 

Капуста цвітна 13,00 14,50 16,00 

Капуста броколі 40,00 40,00 40,00 

Картопля рання 12,00 16,00 20,00 

Морква мита 14,00 16,00 18,00 

Буряк столовий ранній 15,00 16,50 18,00 

Квасоля  біла 35,00 47,50 60,00 

Салат 40,00 45,00 50,00 

Цибуля зелена  80,00 90,00 100,00 

Кабачок 9,00 9,00 9,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

10,00 10,00 10,00 

Цибуля ріпчаста рання 25,00 25,00 25,00 

Щавель 30,00 40,00 50,00 

Шпинат 30,00 40,00 50,00 

Гриб печериця 23,00 31,50 40,00 

Помідор  салатний рожевий 33,00 35,50 38,00 

Рукола 80,00 80,00 80,00 

Жимолость 320,00 320,00 320,00 

Суниця садова (полуниця) 35,00 40,00 45,00 

Черешня червона 50,00 60,00 70,00 

Яблуко Чемпіон 10,00 11.00 12,00 

Яблуко Фуджі 7,00 9,00 11,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Індиче філе 150,00 152,50 155,00 

Білий амур  жив. 90,00 104,50 119,00 

Короп  жив. 90,00 92,50 95,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 07.06.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 07.06.2019 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 / № 9 (104) 

 

 

  

CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Гірчиця 15000 549 

Горох 6600 5567 203 

Гречка 7000 

Жито 1 клас 3817 8000 190 

Жито 2 клас 3767 

Жито 3 клас 3718 

Коріандр 12000 

крупа гречана 7000 

Кукурудза 5069  4400 4950 4042 163 153 152 

Льон 11300 11000 

Нут 9100 9000 8667  

Овес 5400 6500 5500 

Олія 

соняшникова 
17300 685 400 

Просо 16000 16584 530 

Пшениця 2 клас 5806  4935 5900 5550  175 183 

Пшениця 3 клас 5750  4856 5800 5575  169 174 

пшениця 6 клас 5185  4143 5000 163 

Ріпак 1 кл до 35 

мкм без ГМО 
12600 398 

Ріпак 2 кл від 35 

мкм без ГМО 
390 

Ріпак з ГМО 11200 

Соняшник 10886 10895 10700 

Сорго біле 4300 

Соя 8625 8300 8875 8750 320 350 320 

Соя без ГМО 8650 9100 454 

Тритікале 4800 

Чечевиця 8100 7000 

Шрот соєвий 310 

Шрот 

соняшниковий 
5600 200 

Ячмінь 4888 4405 6200  161 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Міжнародна 

конференція 

«Зернова логістика  

та термінали України» 

12 червня 2019 p. м. Маріуполь www.grainlog.com.ua 

Міжнародні Дні поля  

в Україні 
19-21 червня 2019 р. 

Київська обл., 

Васильківський район, 

смт. Дослідницьке  
www.mdpu.com.ua 

Форум місцевого 

розвитку 
25-27 червня  2019 р. 

Львівська обл., 

Дрогобицький р-н, 

м. Трускавець 

www.ld-forum.com.ua 

XX Міжнародний  

науково-практичний 

форум «Теорія і практика 

розвитку 

агропромислового 

комплексу та сільських 

територій»  

17-19 вересня 2019 р. 

Львівська обл., 

Львівський 

національний 

аграрний університет, 

м.Дубляни   

www.lnau.edu.ua 

Х Міжнародна 

конфернція «Ефективне 

управління 

агрокомпаніями» 

18 вересня 2019 р. 

 

Київська обл., 

Бориспільський р-н, 

c.Велика Олександрівка, 

Terminal Z (Агро-

Регіон), вул. Соборна, 59 

www.lfm.com.ua 

Міжнародна 

агропромислова 

виставка  

«AGROEXPO-2019»  

25-28 вересня 2019 р.  м. Кропивницький  www.ukragroexpo.com 

XVІ Міжнародна 

агропромислова 

виставка  

«Aгрофорум-2019»  

5-7 листопада 2019 р. 
м. Київ, Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський пр-т, 15 

www.iec-expo.com.ua 
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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 

Міжнародна виставка  

«Fresh Business 

Expo2019» 

3-5 грудня 2019 р. 

 

м. Київ, Міжнародний 

виставковий центр 

Броварський пр-т, 15 

 

www.freshbusinessexpo.com 


