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Шановні трудівники села! 

Щиро і сердечно вітаємо Вас з Днем працівників сільського господарства. 

В цей день висловлюємо шану і подяку всім, хто розумом і руками, душею 

і серцем щодня робить усе можливе, щоб забезпечити країну продовольством.                          

За доброю селянською традицією це свято стало своєрідним підсумком 

хліборобського року. 

Сьогодні наш добробут забезпечують 1,4 тис. агроформувань, з яких 810 

фермерських господарств та біля 280 тис. особистих селянських господарств, 

здійснюють діяльність 40 сільськогосподарських кооперативів. 

З року в рік збільшуються посівні площі за рахунок викупу прав оренди 

землі на аукціонах та оренди розпайованих земель. У 2020 році додатково 

залучено у сільськогосподарське виробництво 12,2 тис.га.  Зацікавленість до 

сільського господарства створює конкурентне середовище в земельних 

відносинах. З початку року продано на аукціонах права оренди на 70 ділянок 

сільськогосподарського призначення площею понад 1,0 тис.га земель вартістю 

оренди 1,2 млн грн, що у 2,3 рази перевищує стартову ціну. Крім цього 

суб’єктами господарювання додатково укладено 4,4 тис. договорів оренди на 

земельні частки (паї) з населенням. Середній розмір орендної плати для громадян 

складає 7,8 % від нормативно-грошової оцінки і в середньому становить 2100 

грн/га. 

Провідною галуззю аграрної сфери є зернове господарство, яке в останні 

роки демонструє позитивну динаміку, як у відношенні виробництва, так і 

експортного потенціалу. Вже кілька років поспіль хлібороби Львівщини 

вирощують понад 1,5 мільйони тонн зернових. Вагому частку в галузі 

рослинництва займає овочівництво. Зокрема, протягом минулого періоду 

поточного року обсяги виробництва овочів збільшились на 25,8 тис.  тонн або на 

4,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.  

Людмила Гончаренко, в.о. директора  

Департаменту агропромислового розвитку  

Львівської облдержадміністрації 
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Динамічно розвивається галузь садівництва. У 2020 році закладено нові 
насадження плодово-ягідних культур на площі 160 га, а виробництво плодово-
ягідної продукції збільшилось  на 11,3 тис. тонн (111,2% до аналогічного періоду 
минулого року). 

Розпочався процес трансформації особистих селянських господарств у 
сімейні фермерські господарства. Протягом 2020 року офіційно зареєстровано  
26 сімейних фермерських господарств, в тому числі 21 молочне фермерське 
господарство. 

Вперше за роки незалежності України: 
• сімейні ферми прирівняні до фермерських господарств  (юридичних осіб) та 
мають право користуватися пільговою системою оподаткування (ІV група 
єдиного податку). А також для членів сімейних фермерських господарств 
здійснюється доплата єдиного соціального внеску за рахунок коштів державного 
бюджету. Така допомога буде надаватись протягом 10 років, в перший рік це 
90%,в другий - 80% і так дальше. державна допомога сприяє офіційному 
працевлаштуванню та можливість набувати страхований трудовий стаж для 
голови і членів сімейного фермерського господарства. 
• фермерським господарствам, які утримують 5 і більше корів нараховано 
дотацію в розмірі 5 тис.грн. на одну корову. Дотацію отримають  55 фермерських 
господарств, за утримання 1,4 тис.голів корів на суму 7,1 млн.грн. Слід 
зазначити, що Львівщина за кількістю малих сімейних фермерських господарств 
на першому місці серед регіонів України. 

Переорієнтована держпідтримка на малих виробників і фермерів не оминула 
і галузь бджільництва. Для всіх пасічників, які мають більше 10 бджолосімей 
нараховано дотацію в розмірі 200 грн на бджолосім’ю. Такою дотацією 
скористалися понад 1 тис. пасічників, у яких налічується 44,6 тис бджолосімей 
на суму 9,8 млн. грн. Виплата дотації сприяла офіційній реєстрації пасік, що в 
свою чергу дозволить зменшити ризики неконтрольованого захворювань бджіл, 
їх отруєнню через обробку полів та виробництву безпечної продукції для 
споживання. 

В рамках державних програм фінансову підтримку отримали                               
90 сільгосппідприємств Львівщини шляхом компенсації відсотків за залученими 
кредитами в сумі 24,1 млн.грн, 80 господарств отримали 10,5 млн.грн часткове 
відшкодування вартості за придбання більше 130 одиниць вітчизняної 
сільськогосподарської техніки та обладнання, 90 фермерським господарствам 
надано фінансову допомогу на загальну суму 6,1 млн.грн., в тому числі              
2,1 млн.грн пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів. Сім господарств 
придбали 1,5 тис. голів племінних тварин та отримають відшкодування їх 
вартості на суму 9,0 млн.грн. За кількістю сільськогосподарських тварин 
Львівщина входить в ТОП – 5 серед регіонів України. 

Загалом за рахунок коштів державного бюджету планується спрямувати на 
допомогу сільськогосподарським виробникам 160 млн.грн.   
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В області реалізовано ряд проектів, які спрямовані на підтримку малих 

виробників та виробництво локального продукту. 

На реалізацію Комплексної програми на 2020 рік з обласного бюджету 

виділено 18 млн.грн. що є найбільшим обсягом фінансування обласних програм в 

Україні. В рамках реалізації Комплексної програми здешевлено 34,0 млн.грн. 

кредитних коштів, залучених на проведення комплексу польових робіт та 

придбання сільськогосподарської техніки, здешевлено вартість сертифікації  

органічного виробництва для 8 суб’єктів господарювання. Розпочато реалізацію          

18 бізнес-проектів в аграрній галузі, що дозволило створити 20 нових робочих 

місць. Кошти, які надаються аграріям під пільгові кредити уже почали повертатись 

до обласного бюджету. Протягом року аграріями повернуто до бюджету розвитку 

5,7 млн.грн. раніше одержаних кредитів.   

З метою сприяння розвитку фермерства, легалізації виробництва продукції 

селянськими господарствами в рамках обласної програми передбачено реалізацію 

інвестиційних проектів шляхом спів фінансування закупівлі основних засобів для 

сімейних фермерських господарств. Такі проекти реалізовано 10 СФГ, які дали 

поштовх для оновлення техніки та обладнання.  

Для малих виробників, які не мають власних ресурсів для облаштування 

виробничих приміщень, на території гуртового ринку “Шувар”  розпочала роботу 

“Продуктовня” –  виробничий хаб, який включає чотири напрямки: виробництво 

сиров’яленої ковбаси, сирів, йогуртів, соусів та джемів, а також мікрозелені.                  

Це соціальний проект, що має мету допомогти дрібним виробникам виготовляти 

свій продукт офіційно та згідно з стандартами безпеки та якості. Ідея проекту –  

підняти мануфактурне виробництво українських виробників крафтової продукції 

на європейський рівень безпеки та досягнути більшої впізнаваності та поширення 

свого продукту.  
Продовжується реалізація регіонального проекту «Розвиток сільського 

підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «Горбогори», який 
охоплює територію Солонківської та Пустомитівської ОТГ. В рамках проекту 
будуються 3 нові інфраструктурні об’єкти та створено 5 туристичних маршрутів. 
Так у с. Липники Пустомитівського району  триває будівництво туристично-
інформаційного центру з магазином і фермерською кав’ярнею та стартує 
будівництво кемпінгу з агросадибою в с. Раківці. Щодо третього об’єкту – 
туристичного кемпінг Центру «Місто майстрів» у с. Віняви розпочато тендерну 
процедуру по визначеню підрядника.   

В рамках проекту міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Впровадження 
аграрних розписок в Україні» у 2020 році аграрії укладено 128 аграрних розписок, 
що дозволило залучити в аграрний сектор Львівщини понад 460,0 млн.грн. 
товарно-фінансових ресурсів під реалізацію майбутнього врожаю, або виробленої 
продукції використовуючи аграрні розписки.  
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В області супроводжуються 58 інвестиційних проектів, з яких 8 введено в 

експлуатацію та документи по їх будівництву подано до Мінекономіки для участі у 

державних програмах здешевлення вартості будівництва і реконструкції: 

- ТзОВ «Агроль»  (с. Підгайчики Золочівський р-н) м’ясопереробний 

комплекс по забою птиці потужністю 2000 голів на годину; 

- ТзОВ «Барком» (смт. Дубляни Самбірський р-н) тваринницьке приміщення з 

утримання 370 голів свиней; 

- ФГ «Садко» (м. Городок) тваринницьке приміщення з утримання                

16,0 тис.голів птиці-бройлера; 

- ПП «Агрофірма «Дзвони»» (с. Болотня Перемишлянський р-н) елеватор 

потужністю 5,0 тис.тонн; 

- ТзОВ « Екогаличпродукт» (Городоцький р-н) холодильне приміщення з 

інтенсивного охолодження, сортування і зберігання ягід потужністю 10 тонн/добу; 

- ТзОВ «Сади Галичини» (с. Садки Жидачівський р-н), ФГ «Ролів Агро»                

(с. Ролів Дрогобицький р-н) ФГ «Королівський горіх» (с. Угри Городоцький р-н) 

холодильне приміщення для зберігання фруктів потужністю 3760 тонн. 

Продовжується супровід експортерів сільськогосподарської продукції. За 8 

місяців 2020 року підприємствами Львівщини експортовано продукції сільського 

господарства та харчової промисловості на суму 457,6 млн. дол. США, що 

перевищує імпортні поставки на 45,5 млн. дол. США. 

До послуг аграріїв організовувались конференції,  форуми, семінари на яких є 

можливість не лише ознайомитися з досягненнями вітчизняних і закордонних 

колег, а й обмінюватись досвідом та укладати взаємовигідні договори. 

Незважаючи на певні досягнення в розвитку аграрної сфери, ще багато питань 

чекають на вирішення. Формування  і розвиток різних категорій господарств, 

власники яких проживатимуть у сільській місцевості, поєднуватимуть право на 

землю із працею на ній, а також – власні економічні інтереси із соціальною 

відповідальністю перед громадами дасть можливість забезпечити населення 

якісним, безпечним, доступним продовольством, нарощувати експортний 

потенціал країни та розвивати сільські території.  

З нагоди Дня працівника сільського господарства висловлюю щиру подяку 

працівникам аграрної галузі за любов до землі та їх клопітку працю. Нехай Ваша 

природна мудрість і досвідченість, невтомність і наполегливість стануть 

запорукою добрих засівів, рясних сходів та щедрих ужинків, а вміле 

господарювання та постійне вдосконалення своєї роботи забезпечать вигідний збут 

вирощеної продукції. Нехай кожен Ваш день благословляється добрим здоров’ям, 

гарним настроєм і людською вдячністю.  
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Аграрії Львівщини отримали 

чергову підтримку 

5 листопада відбулось чергове засідання конкурсної комісії на виконання 
заходів обласної Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового 
виробництва Львівської області на 2016-2020 роки. 

Фермери представили бізнес-плани розвитку своїх господарств в галузі 
тваринництва, зокрема розвиток фермерських господарств, які спеціалізуються 
на утриманні кіз та корів і виробництві молока. Суб’єктам господарювання 
надано право на фінансову підтримку у вигляді пільгових кредитів на загальну 
суму 650,0 тис грн. 

Надано підтримку двом сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного 
обладнання у розмірі 150,0 тис грн. СОК «Молокодар» відшкодовано обладнання 
для визначення якості молока та СОК «Фермерська родина» відшкодовано 
обладнання для зберігання та передпродажної підготовки сільськогосподарської 
продукції. Слід зазначити, що умовами програми передбачено відшкодування до 
70% вартості обладнання, без урахування ПДВ. 

Суб’єктам господарювання агропромислового комплексу погоджено 
компенсацію відсотків за кредитами та договорами лізингу. 16 фермерів 
отримають відшкодування у розмірі 820,0 тис грн, що дозволить здешевити                        
10,7 млн грн кредитних коштів залучених аграріями у банківських установах, 
кредитних спілках та лізингових компаніях для придбання сільськогосподарської 
техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливо-мастильних 
матеріалів, кормів тощо. 

На реалізацію інвестиційних проектів допомогу отримали 4 сімейних 
фермерських господарства в розмірі 197,6 тис грн. 

«Загалом конкурсною комісією вже надано право на фінансову підтримку           
62 суб’єктам господарювання агропромислового виробництва на загальну 
суму  9,1 млн грн», –  зазначила на засіданні директор департаменту 
агропромислового розвитку  облдержадміністрації Людмила Гончаренко. 

На цьому тижні в Департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації відбулося засідання комісії щодо надання права 
агровиробникам відшкодування частини витрат за рахунок бюджетних коштів в 
галузі садівництва. 

 Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Майже 126 млн.грн ПДФО сплатили аграрії Львівщини 

 від оренди земельних часток 

За січень-жовтень 2020 року забезпечено надходження ПДФО до бюджетів 
Львівської області від надання нерухомості в оренду, зокрема від оренди 
земельних ділянок (паї) в сумі 125,7 млн.грн. Про це інформує Головне 
управління ДПС у Львівській області.  

Станом на 01 листопада 2020 року у Львівській області уже 231 суб’єкт 
господарювання сплатив ПДФО від оренди земельних ділянок, не зважаючи, що 
термін розрахунку по договорах визначено грудень поточного року. 

Так, лише п’ять найбільшими сільськогосподарськими товаровиробниками, 
які здійснюють вирощування зернових культур сплачено ПДФО 82,3 млн.грн., що 
становить 65,5 відс. від загальної суми надходжень ПДФО по області від оренди 
земельних ділянок. 

За січень-жовтень 2020 року до місцевих бюджетів Львівської області 
надійшло 106 955,8 тис.грн плати за землю з фізичних осіб. 

Податкові повідомлення-рішення надіслані всім власникам земельних 
ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачам. 

Податок повинен бути сплачений протягом 60 днів з моменту отримання 
податкового повідомлення-рішення. 

Станом на сьогоднішній день, тим громадянам, у власності яких є земельні 
ділянки, а також тим, громадянам у власності, яких перебувають земельні частки 
(паї), які не отримали податкові повідомлення-рішення на сплату податку за 
землю, необхідно звернутися до податкового органу за місцем знаходження 
земельної ділянки з метою проведення звірки щодо належних їм ділянок та 
нарахованих сум податку. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 03 листопада 2020 
року №3339/к переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 
юстиції України визначено Оксану Павлівну Куманську-Нор. 

Львівська Аграрна палата вітає переможця конкурсу! 

Джерело: Міністерство юстиції України 

Визначено переможця на посаду директора 

Львівського НДІ судових експертиз 
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Джерело: www.forum.techdrinks.info 

Сільське господарство – одна з найважливіших галузей економіки, на яку 
припадає 9,1% від обсягу валової доданої вартості Львівської області.  

У сільському, лісовому та рибному господарстві зайнято 17,8% від 
загальнообласної кількості зайнятого населення області. 

У 2019 році у Львівській області діяло 1,3 тис. сільськогосподарських 
підприємств. У них працювало 6,5 тис. працівників (1,4% усіх штатних 
працівників області), що на 6,8% більше, порівняно з 2018 роком. 
   Середньомісячна заробітна плата працівників галузі у 2019 році становила 
10429 грн (в області загалом – 9271 грн), у вересні 2020 року – 9614 грн (в області 
– 11009 грн). 

Більше двох третин (69,4%) продукції сільського господарства – продукція 
рослинництва. Господарствами населення вироблено більше половини усієї 
продукції сільського господарства (51,9%). 

Обсяг сільськогосподарської продукції у 2019 році відносно 2018 року зріс на 
0,8%, у січні–вересні 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року – 
зменшився на 4,6%. 

На 1 жовтня 2020 року викопано 1558,2 тис.т картоплі, зібрано 1082,3 тис.т 
культур зернових та зернобобових, 611,2 тис.т культур овочевих відкритого 
ґрунту, 111,7 тис.т культур плодових та ягідних, 171,9 тис.т ріпаку і кользи, 146,1 
тис.т буряку цукрового фабричного. Вироблено 121,6 тис.т м’яса (реалізація на 
забій сільськогосподарських тварин у живій масі), 384,7 тис.т молока, 487,3 млн 
шт яєць. 

Актуальна статистика розвитку 

сільського господарства Львівщини 
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E-TENDER  це торговельний майданчик  для 

державних закупівель PROZORO, комерційних 

тендерів та аукціонів з продажу та оренди державного 

і комунального майна PROZORRO.Продажі. 

E-TENDER – займає лідируючі позиції серед 

учасників системи PROZORRO. Продажі. Майданчик 

акредитований за всіма її рівнями, що означає 

офіційне право надавати послуги користувачам в будь 

яких сегментах системи.  

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа  спільно з E-TENDER – 

торговельним майданчиком  для державних закупівель PROZORRO організовує та проводить 

навчання для сільгосптоваровиробників, переробних підприємств, фермерів, представників ОТГ 

(та інших категорій потенційних користувачів) з метою розширення ринку збуту їх продукції                                

(в тому числі органічної) визначення можливостей участі у державних та комерційних закупівлях, 

використання онлайн-платформи для комерційних закупівель.  
 

Теорія закупівель та докладні інструкції 
 

Вас консультує особистий менеджер, який завжди на зв’язку. 

● Навчаємо проводити торги та надаємо відео-інструкції. 

● Спільно оголошуємо перші аукціони та перевіряємо їх. 

● За Вашим погодженням рекламуємо лоти. 

● Своєчасне консультування менеджером. 

● Простий інтерфейс майданчика, що зручний для недосвідченого організатора аукціону.  

● Вирішення менеджером питань з усіма сторонами торгів, адже в процесі аукціону їх виникає 

більше, ніж зазначено в нормативній базі. 

 

У той же час, Е-Тender повністю відповідає вимогам ДП «Prozorro.Продажі» та  

нормативно-правовій базі, що регулює продаж майна. Ми маємо усі договори з адміністратором 

системи та пройшли акредитацію щодо продажу майна в тому числі боржників. Це забезпечує 

Ваші торги від скасування або визнання угоди недійсною. 

 

Для початку роботи з Е-Тендер Вам необхідно лише зареєструватися 

        чи зателефонувати до нас!  

 

79018, м. Львів, вул. Залізнична, 16, тел.: 0322948402, e-mail: zurab@zurab.lviv.ua 

E-Tender – перебуває в системі Prozorro.Продажі з моменту її створення. 
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Розпочав роботу електронний сервіс 

«InfoTAX» 

 

Державною податковою службою України запроваджено електронний сервіс 
– «InfoTAX». 

Через месенджери Telegram та Viber платники податків мають можливість 
отримувати інформацію про: 

- стан розрахунків з бюджетом, 
- реєстраційні та облікові дані, 
- про результати обробки документів, 
- про строки подання звітності та сплати податків. 
Наступний етап сервісу буде запроваджено з січня 2021 року та надаватиме 

такі можливості: 
-         передзаповнення звітності для платників єдиного податку, 
-         перехід до сплати податків у «два кліки», 
-         оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість 

виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати. 
Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, 

Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного 
кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу. 

«InfoTAX» – це продовження розпочатого ДПС курсу на максимально 
дистанційне спілкування з платниками податків та якісно новий рівень послуг. 
Комфортність спілкування з податковою службою, швидкість та зручність 
отримання податкової інформації через «InfoTAX» є не просто черговим кроком 
ДПС у напрямі цифровізації, а відповіддю на запит платників у мобільності 
отримання послуг. 

Оприлюднено проєкт Методики 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок 

9 листопада Міністерство економічного розвитку торгівлі та сільського 

господарства України оприлюднило на офіційному веб-сайті відомства для 

обговорення та надання пропозицій Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок». 

Детальна інформація і додатки за посиланням: https://me.gov.ua/Documents/ 

Джерело: www.me.gov.ua 

https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9b7fa1b6-6d88-4266-99d2-b662ccb06893&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaMetodikiNormativnoiGroshovoiOtsinkiZemelnikhDilianok
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9b7fa1b6-6d88-4266-99d2-b662ccb06893&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaMetodikiNormativnoiGroshovoiOtsinkiZemelnikhDilianok
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9b7fa1b6-6d88-4266-99d2-b662ccb06893&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaMetodikiNormativnoiGroshovoiOtsinkiZemelnikhDilianok
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9b7fa1b6-6d88-4266-99d2-b662ccb06893&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaMetodikiNormativnoiGroshovoiOtsinkiZemelnikhDilianok
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9b7fa1b6-6d88-4266-99d2-b662ccb06893&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaMetodikiNormativnoiGroshovoiOtsinkiZemelnikhDilianok
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9b7fa1b6-6d88-4266-99d2-b662ccb06893&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaMetodikiNormativnoiGroshovoiOtsinkiZemelnikhDilianok
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9b7fa1b6-6d88-4266-99d2-b662ccb06893&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaMetodikiNormativnoiGroshovoiOtsinkiZemelnikhDilianok
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Уряд удосконалив законодавство щодо контролю 

за концентрацією земель сільськогосподарського 

призначення у власності 

Проектом постанови передбачається внесення змін у: 
 додаток до Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, що забезпечить 
інформаційну взаємодію програмного забезпечення Державного земельного 
кадастру із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; 

- положення про Держгеокадастр. Так, відомство зможе подавати до суду 
позов про конфіскацію земельної ділянки с/г призначення у разі порушення 
особою вимог щодо граничної таких земель, що можуть перебувати у власності 
однієї особи, а також у випадках, коли відповідно до закону власник земельної 
ділянки зобов’язаний відчужити її протягом певного строку, але земельна ділянка 
не була відчужена. 

«Реалізація постанови дозволить здійснювати контроль граничної площі 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
власності. Також це дозволить здійснювати запобіжні заходи для попередження 
зловживань із земельними ділянками сільськогосподарського призначення та 
можливості встановлення монопольного становища», – прокоментував Міністр 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. 

Перелік сільгосптехніки  для держпідтримки 

розширено  на 417 нових одиниць 

В рамках реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» 
Мінекономіки розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої 
компенсується з державного бюджету.  

До переліку додано 417 нових найменувань техніки та обладнання, тепер їх 
налічується 14 573 від 191 заводів-виробників. 

До нових одиниць техніки додалися посівний напівпричіпний комплекс 
Narmada для посіву за технологією Strip-Till, агрегати для внесення рідких 
мінеральних добрив, зерноочищувальні сепаратори, технологічне обладнання для 
комбікормових заводів та елеваторних комплексів, зерносушарки, вагове 
обладнання для зважування сільгосппродукції, напівпричепи, ґрунтообробна 
техніка, обладнання для утримання ВРХ та свиней тощо. 

Повний перелік вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання 
можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/38BCNis 

Джерело: www.me.gov.ua 

https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=c3ebb67932&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=c3ebb67932&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=c3ebb67932&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=c3ebb67932&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=c3ebb67932&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=c3ebb67932&e=524a7987f5
https://me.us11.list-manage.com/track/click?u=de04f71e804cf4c6cc4881b36&id=c3ebb67932&e=524a7987f5


15 

2020 / № 21 (138) 

Джерело: www.me.gov.ua 

Прийнято зміни до законодавства про оренду ставів 

 4 листопада Верховна Рада України ухвалила у другому читанні 
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними 
ділянками».  

Основні новації законопроекту є: 
• удосконалення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з 
земельними ділянками; 
• зобов’язання орендарів водного об’єкта надавати іншим водокористувачам 
можливість здійснювати спеціальне водокористування; 
• зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення 
екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно 
до встановлених в установленому порядку режимів роботи; 
• зобов’язання орендаря щодо необхідності оформлення права користування 
гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування; 
• встановлення п’ятиденного строку після державної реєстрації права оренди 
земельної ділянки державної або комунальної власності для надання копії 
договору оренди відповідному податковому органу, а в разі оренди земельної 
ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом – також 
відповідному територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. 

Джерело: www.freshbusinessexpo.com.ua 
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Блокуються податкові накладні: 

ДПС надає рекомендації 

сільгоспвиробникам 

Головне управління ДПС у Полтавській області інформує, що  з метою 
упередження зупинки реєстрації податкової накладної та відповідно до вимог 
пункту 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. №1165 «Про 
затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» 
(далі – Постанова №1165), передбачена можливість подання до ДПС таблиці 
даних платника податку на додану вартість за встановленою формою (додаток 
5). 

Таблиця даних платника містить у собі інформацію про специфіку 
діяльності платника, а саме: види діяльності платника та перелік вхідних і 
вихідних кодів товарів і послуг, що пов’язані з видами діяльності платника. 

У таблиці даних платника податку зазначаються: 
- види економічної діяльності відповідно до КВЕД; 
- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються 

(отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України; 
- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що 

постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, 
ввозяться на митну територію України. 

Рішення щодо врахування/неврахування таблиці даних приймається 
комісією Головного управління ДПС у Полтавській області протягом 5 робочих 
днів від дати її подання, при прийнятті рішення враховується інформація: 

- про наявність ресурсів якими володіє або користується платник податку 
(виробничі потужності, основні засоби, земельні та трудові ресурси ); 

- про наявність або відсутність ризикових операцій у платника податку. 
Щоб уникнути фактів блокування податкових накладних, та об’єктивного 

прийняття рішення комісією сільськогосподарському виробнику необхідно 
здійснити наступні дії. 

По-перше, необхідно подати до податкового органу докази наявності у 
платника податків ресурсів, необхідних для здійснення господарської 
діяльності, а саме: 

- правовстановлюючі документи на земельні ділянки та договори оренди 
земельних ділянок; 

- здійснити заходи щодо повного оформлення трудових відносин з 
найманими працівниками та надання до контролюючого органу повідомлень 
про прийняття працівників на роботу; 
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- повну інформацію про наявність об’єктів оподаткування або об’єктів, 
пов’язаних з оподаткуванням (форма 20-ОПП). В даному повідомленні 
необхідно повідомити про наявність власних або орендованих основних фондів, 
транспорту, техніки, офісних, виробничих, складських приміщень, земельних 
ділянок. 

По- друге, подати в електронному вигляді таблицю даних платника податку. 
Як додаток до таблиці, необхідно надати детальне пояснення щодо 

господарської діяльності із посиланням на податкову та іншу звітність. 
Важливою умовою є надання до таблиці даних копій статистичних звітів про 
сільськогосподарську діяльність: 

- Звіт за формою 4-СГ (річний) «Звіт про посівні площі 
сільськогосподарських культур»; 

- Звіт за формою 37-СГ «Звіт про сівбу та збирання врожаю 
сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» (станом на 
останню звітну дату подання такого звіту); 

- Звіт за формою 29-СГ (річний) «Звіт про площі та валові збори 
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду». 

Відповідно до пункту 23 Постанови № 1165 таблиця даних платника 
податку подається платником податку в електронній формі засобами 
електронного зв'язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні 
довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та 
Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. № 557 
(із змінами і доповненнями). 
Джерело: www.visnuk.com.ua 

Сплата податків в ОТГ суб’єктами 

господарювання у 2020 році 
ДПС нагадує, що платники податків сільських, селищних, міських рад, які 

об’єдналися в об’єднані територіальні громади в минулі роки, повинні 
сплачувати місцеві податки та збори, а саме земельний податок, податок на 
нерухоме майно, транспортний податок, єдиний податок тощо, за реквізитами 
рахунків тієї ОТГ, до якої вони належать. 

Водночас, податки, збори та внески, що підлягають зарахуванню до 
державного бюджету та до Пенсійного фонду, а саме: податок на прибуток 
підприємств, військовий збір, єдиний внесок та ін., сплачуються виключно за 
основним місцем обліку платника. 

Проте територіальні громади, які долучилися до ОТГ в 2020 році, до кінця 
року ще здійснюватимуть платежі до бюджетів за тими ж реквізитами, що 
використовули до об’єднання.  

Нагадаємо, що сплата податків та зборів на неправильні рахунки, 
спричиняє виникнення заборгованості з цих податкових зобов’язань і, 
відповідно, до нарахувань штрафів та пені.  

Джерело: www.dtkt.ua 
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Джерело: www.dtkt.ua 

Особливості оподаткування ПДВ 

експорту соєвих бобів, насіння 

свиріпи або ріпаку 

ДПС у Полтавській області інформує що  Законом України від 16.01.2020 р. 
№ 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 
податковому законодавстві» виключено пункт 63 з підрозділу ХХ Податкового 
кодексу України (ПКУ) 

На підставі цієї норми тимчасово звільнилися від оподаткування ПДВ 
операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі 
експорту соєвих бобів та насіння свиріпи або ріпаку. 

Таким чином, з 23 травня 2020 року операції з вивезення за межі митної 
території України в митному режимі експорту соєвих бобів (товарна позиція 1201 
згідно з УКТ ЗЕД) та насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з 
УКТ ЗЕД) оподатковується за нульовою ставкою. Відтак, експортери сої та 
ріпаку матимуть право на відшкодування ПДВ. 

До операцій з вивезення за межі митної території України в митному режимі 
експорту соєвих бобів та насіння свиріпи або ріпаку, які були здійснені до              
22 травня 2020 року включно, застосовується режим звільнення від 
оподаткування. 

Джерело: www.ukragroexpo.com 
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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 

59359 4622789200:23:000:0049 
7.0182 

Львівська область, Жовківський район, 

Туринківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.12.2020           

11:00 

59361 4622781200:08:000:0277 10.0088 Львівська область, Жовківський район, 

Воле-Висоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.12.2020           

11:00 

59355 4622781200:09:001:0001 19.2247 Львівська область, Жовківський район, 

Воле-Висоцька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництвa 

09.12.2020           

11:00 

59371 4624887400:14:000:0018 5.4254 Львівська область, Сокальський район, 

Тартаківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.12.2020           

11:00 

59481 4624285600:04:000:0387 25.6045 Львівська область, Самбірський район, 

Никловицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництвa 

10.12.2020           

11:00 

59015 
4623980600:06:000:0951 6.9999 

Львівська область,Радехівський район, 

Березівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

02.12.2020           

11:00 

59373 
4625385200:12:000:0011 3.0000 

Львівська область,Стрийський район, 

Підгірцівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.12.2020           

11:00 

59012 4623684200:11:000:0086 3.6499 Львівська область,Пустомитівський 

район, Містківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

02.12.2020           

11:00 

59014 4623980900:05:000:0432 5.5341 Львівська область,Радехівський район, 

Бишівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

02.12.2020           

11:00 

59310 
4620983300:13:000:0062 8.3791 

Львівська область, Городоцький район, 

Долинянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.12.2020           

11:00 

59313 4621585300:03:000:0645 5.8452 Львівська область,  Жидачівський 

район, Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництвa 

09.12.2020           

11:00 

59378 4625580300:03:000:0007 11.4895 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

09.12.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

59008 4622184800:04:000:0516 8.6040 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, Полоничнівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

02.12.2020           

11:00 

59354 4622783000:09:000:0002 4.6000 Львівська область, Жовківський район, 

Дев'ятирська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництвa 

09.12.2020           

11:00 
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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 

60020 

 

4623987200:14:000:0396 9.6609 

 

Львівська область, Радехівський район  

Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.12.2020           

11:00 

60132 

 

4625383200:02:000:0005 

 

30.0000 

 

Львівська область, Стрийський район, 

 с. Ланівка 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.12.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

59483 
4624285200:15:000:0487 7.5190 

Львівська область, Самбірський район, 

Вільшаницька сільська рада 

(Монастирецька сільська рада) 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.12.2020           

11:00 

59485 4621585300:05:000:0384 15.7473 Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

госодарства 

10.12.2020           

11:00 

59486 
4621585300:05:000:0381 6.8860 

Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.12.2020           

11:00 

59487 4621286100:04:000:0161 48.5549 Львівська область, Дрогобицький район, 

Раневицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

10.12.2020           

11:00 

 

Джерело: www.animal-show.com.ua 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

З метою ефективного та раціонального використання водних об’єктів, 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів департамент екології та 
природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує 
земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок 
разом із водними об’єктами, які відбудуться 20 листопада об 11.00 год за 
адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98. 

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

- Ставки площею 0,4687 га, 0,6169 га, 0,7760 га, та 0,9756 га, які розташовані 
на території Чукв’янської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Самбірського району, на земельній ділянці площею 3,3315 га; 

- Ставок площею 0,5805 га, який розташований на території Нежухівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 0,7070 га; 

- Ставок площею 0,9082 га, який розташований на території Стрілківської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 1,1655 га; 

- Ставок площею 0,9726 га, який розташований на території Стрілківської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 1,0686 га; 

- Ставок площею 3,4453 га, який розташований на території Віжомлянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського району, на земельній 
ділянці площею 4,5862 га; 

- Ставок площею 3,3924 га, який розташований на території Віжомлянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського району, на земельній 
ділянці площею 5,2060 га. 

Останній день прийому заяв - 16 листопада до 16:30 год. 

20 листопада на Львівщині відбудеться 

аукціон з продажу права оренди 

земельних ділянок разом із водними 

об’єктами 
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Що потрібно знати про договір оренди землі, 

 щоб не потрапити у халепу 

Перш за все, відповідально ставитись до оформлення документів.                
Буває, люди, при підписанні договору навіть його не читають. Для уникнення 
конфліктів з орендарем ніколи не підписуйте документи, попередньо їх не 
прочитавши. 

Також, Ви маєте право подавати орендарю свої пропозиції щодо змін умов 
договору, який Ви укладаєте, бо договір – це ж угода сторін. До укладання 
договору сторони повинні прийти до згоди щодо усіх умов договору і тільки 
після цього укладати і підписувати договір. 

Отже, договір оренди землі, це договір, за яким орендодавець зобов’язаний 
за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на 
певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку 
відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. (Стаття 13 
Закону України «Про оренду»). 

Орендодавці земельних ділянок це громадяни та юридичні особи, у 
власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи. 

Орендарі це юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди 
належить право володіння і користування. Типова форма договору оренди землі, 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Нововеденням є те, що за бажанням однієї із сторін договір може бути 
посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки може встановити вимогу 
нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу.  

Уважно прописуйте та читайте основні умови, які повинен містити договір, 
так званні істотні умови договору. 

У договорі обов’язково зазначається наступна інформація (істотні умови 
договору):  

- земельна ділянка (кадастровий номер, місце розташування та розмір 
земельної ділянки); 

- дата укладення та строк дії договору оренди. 
Щодо дати та строку дії, важливо розуміти і знати, що договір оренди 

підлягає обов’язковій державній реєстрації у державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно. Земельна ділянка за договором оренди землі вважається 
передана орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, 
якщо інше не встановлено законом. Тобто право оренди виникає з моменту 
державної реєстрації. 

Але дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його 
укладення, а не від дати державної реєстрації. 

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може 
перевищувати 50 років. 

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg


23 

2020 / № 21 (138) 

 

 

Джерело: www.agrotimes.net 

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії 
договору оренди не може бути меншим як сім років. 

При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними 
ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, 
строк дії договору не може бути меншим як 10 років (стаття 19 Закон України 
«Про оренду землі»). 

Також, обов’язково зазначається інформація про орендну плату із 
зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку 
її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. 

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за 
користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. 

Орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки 
щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. 

Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту 
вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. 

Крім істотних умов, за згодою сторін у договорі оренди землі можуть 
зазначатися інші умови. 

Відсутність у договорі однієї з цих істотних умов є підставою для відмови в 
державній реєстрації договору оренди, та визнання його недійсним. 

З липня 2020 року є певні нововедення щодо умов поновлення договору. 
Якщо у договорі Ви прописали умову про його поновлення після закінчення 
строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і 
на таких самих умовах автоматично у державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, якщо одна із сторін не подасть заяви про виключення з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення 
договору. Ніяких інших дій чи подачі зави для його поновлення не вимагається. 

Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення 
договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з 
цього реєстру відомостей про поновлення договору. 

Орендар має переважне право на укладення договору на новий строк. Що це 
означає? 

Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, 
орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне 
право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий 
строк. 

Що зобов’яний зробити орендар, який має намір скористатися переважним 
правом на укладення договору оренди землі на новий строк відповідно до Закону 
України «Про оренду землі»: 
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повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у 

строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до 

закінчення строку дії договору оренди землі.  

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк 

орендар додає проект договору. 

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть 

бути змінені за згодою сторін.  

Переважне право орендаря на укладення договору оренди землі 

припиняється у разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших 

істотних умов договору. 

Відповідно орендодавець: 

у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з 

проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, 

узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності 

заперечень укладає договір оренди. 

За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі 

на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте 

орендодавцем рішення. 

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди 

землі можуть бути оскаржені в суді. 

Також пам’ятайте, що зміна договору оренди землі здійснюється за взаємною 

згодою сторін.(стаття 30 Закону України «Про оренду землі») 

А у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір 

вирішується в судовому порядку. 

Часто надходять звернення про те, як розірвати договір оренди, наприклад, 

орендар не сплачує оренду плату чи з інших причин орендодавець хоче розірвати 

договір достроково. 

Отже, розірвати договорів оренди землі можна лише за згодою сторін! 

На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний 

за рішенням суду  

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не 

допускається, якщо інше не передбачено законом або договором. 

Таким чином, за умови якісного оформлення договору оренди він стає 

юридичним захистом як орендодавця, так і для орендаря. 

Джерело: Західне міжрегіональне управління юстиції  
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Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

Джерело: www.me.gov.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 3,00 3,20 3,50 

Картопля стандарт 6,00 6.80 7,50 

Баклажан синій 10,00 12,30 15,00 

Буряк столовий 4,00 4,00 4,00 

Гарбуз 5,00 6.50 8,00 

Морква стандарт 3,50 4,30 5,00 

Капуста цвітна 14.00 16,30 18,00 

Капуста броколі 28,00 29,00 30,00 

Кабачок 20,00 22.50 25,00 

Капуста пекінська 9,00 10,00 11,00 

Капуста савойська 9,00 9,50 10,00 

Капуста червоноголова 10,00 10,00 10,00 

Перець Білозерка 18,00 18,00 18,00 

Помідор сливка 25,00 26,50 28,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,00 3,50 4,00 

Часник 35,00 52,50 70,00 

Цибуля ріпчаста салатна червона 10.00 11,00 12,00 

Рукола 120,00 120,00 120,00 

Яблуко Ліголь 10,00 13,00 15,00 

Яблуко Ренет Симиренка 10,00 10,00 12,00 

Яблуко Чемпіон 10,00 11,00 12,00 

Груша 10.00 20,00 30,00 

Яблуко  Декоста 12,00 12,00 13,00 

Яблуко Голден 10,00 12,80 15,00 

Малина садова червона 240,00 245,00 250,00 

Яблуко Муцу 14,00 15,00 16,00 

Яблуко Чорний принц 11,00 12,00 13,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 13.11.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 21 (138) 

Яблуко Чемпіон 10,00 11.00 12,00 

Яблуко Декоста 12,00 12,00 12,00 

Яблуко Гала 11.00 11,00 11,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 13.11.2020 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних 

культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW 

елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF. 
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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” ; ГОНЧАРЕНКО Л.В. – ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ; ДРЕВНЯК З.Р.  – ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ; 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 

         

  

CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал 
дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Віка 10250 

Висівки пшеничні 4900 165 

Гірчиця 15000 13500 

Горох 8350 7819 8533 245 251 

Гречка 20000 

Зелений горох 10000 7500 

Коріандр 22000 19000 

Кукурудза 7457  7135 7483  6730 221 200 200 

Льон 15000 15000 

Люпин 8000 6489 

Макуха соняшникова 7900 

Нут 15000 19100 

Овес 5500 

Просо 6125 6000 5267 

Пшениця 2 клас 8034  7691 8200 239 241 

Пшениця 3 клас 8027  7715 6075 239 240 

пшениця 4 клас 7954  7538  236 

пшениця 6 клас 6936 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО 13833 13411 420 525 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 12000 

Ріпак з ГМО 14100 13900 410 

Розторопша 20000 

Соняшник 17150  16202 17300  15387  

Соняшник кондитерський 1000 

Сорго біле 6350 6089 4900 

Сорго червоне 6300 

Соя 16760  16116 16533 15187 518 400 

Спельта 7000 13000 

Тритікале 6700 

Чечевиця 16750 18000 565 

Ячмінь 6924  6822 7000 221 


