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Створено Комісію із забезпечення громадського 

моніторингу за діяльністю Держгеокадастру 

 у Львівській області 

4 грудня у Львові відбулось установче засідання Комісії із забезпечення 
громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та його територіальних 
органів у Львівській області. 

Основною метою діяльності Моніторингового комітету є проведення 
моніторингу за допомогою представників інститутів громадянського суспільства 
за діяльністю територіальних органів Держгеокадастру на предмет виявлення 
недоліків в їх роботі, фактів корупційних проявів їх посадовими особами; 
моніторинг та аналіз порушень земельного законодавства землевласниками та 
землекористувачами; надання висновків, пропозицій та рекомендацій Комісії 
щодо усунення цих недоліків і порушень та способів відповідного реагування на 
виявлені порушення, а також,  моніторинг якості робіт, які виконуються 
сертифікованими інженерами-землевпорядниками та інженерами-геодезистами. 

Основними завданнями Моніторингового комітету є: 
- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на 

участь в управлінні державними справами у сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного 
земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів; сприяння 
формуванню та реалізації державної та регіональної політики у зазначеній сфері 
діяльності; 

 - при оцінці якості робіт сертифікованими інженерами-землевпорядниками 
та інженерами-геодезистами;  

- забезпечення проведення громадського моніторингу за діяльністю 
територіальних органів Держгеокадастру, організація та координація діяльності 
громадських контролерів на місцях; 

- сприяння врахуванню відповідним Головним управлінням Держгеокадастру 
рекомендацій Комісії та Громадської ради під час формування та реалізації 
державної та регіональної політики у сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного 
земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. 

На установчому засіданні Головою Моніторингового комітету у Львівській 
області обрано Олега Піруса, заступником Ігора Вуйцика, секретарем Олександру 
Ковалишин.  

Під час засідання учасники обговорили план та напрямки роботи Комітету, та 
домовились  про інформування громадськості про свою діяльність через ЗМІ. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Впевненими кроками до розбудови  

Агротуристичного кластера «ГорбоГори» 

Юрій Бучко, заступник голови  

Львівської обласної державної адміністрації                                                  

На Львівщині 2020 став роком активної реалізації проєкту «Розвиток 
сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера 
«ГорбоГори».  

Зроблено багато. Ведеться  будівництво трьох інфраструктурних об’єктів: 
туристично-інформаційного центру з магазином і фермерською кав’ярнею; 
туристичного кемпінгу «Агросадиба» та туристичного кемпінгу «Центр 
«Місто майстрів».  Закуплено сільськогосподарську техніку, проведено низку 
заходів, спрямованих на популяризацію кластеру. 

Ми планували завершити проєкт до кінця грудня, однак через 
несвоєчасність у фінансуванні,  багато заходів були відтерміновані. Цьогоріч 
фінансування з державного бюджету поступило в липні місяці.  

Незважаючи на дефіцит бюджету та пандемію Covid-19, видатки з 
обласного бюджету на співфінансування проекту не зменшені. У 2020 на 
фінансування проекту  скеровано 1 млн 560 тис грн. Ці кошти дали можливість 
не втрачати час та провести усі підготовчі роботи. 

На сьогодні, активно ведеться будівництво туристично-інформаційного 
центру з магазином і фермерською кав’ярнею в селі Липники. Наразі 
будівельна готовність об’єкта – 26 %. Вже здійснено попередню оплату 
будівельних робіт в сумі 705,6 тис грн. Завершити будівництво та ввести його в 
експлуатацію плануємо навесні наступного року. 

Щодо другого об’єкту – кемпінгу з агросадибою в селі Раковець, то тут 
також вдалось розпочати будівельні роботи. Вже готовий  фундамент та 
ведеться спорудження стін. Аванс в сумі 228,2 тис. грн. погоджено в 
Мінрегіоні і  буде сплачено найближчим часом. Окрім цього, плануємо 
звернутись до Мінрегіону повторно та провести ще одну авансову оплату з 
метою продовження будівництва і на  початку наступного року.  

Третій об’єкт – туристичний кемпінг «Центр «Місто майстрів» плануємо 
зводити в селі Виняви. Цьогоріч проведено експертизу проекту. У зв’язку із 
завершенням року, проведення тендеру на визначення підрядника планується 
провести у наступному році. 

Проєктом передбачено закупівлю 3 автомобілів для перевезення 
сільськогосподарської продукції та мікроавтобуса для забезпечення роботи 
туристично-інформаційного центру та 2 одиниць сільськогосподарської 
техніки (трактора та мульчера) для роботи сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу. З цим завданням також впорались. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

У 2019 році придбано автомобіль для розвозки овочів, в цьому році  –  

автомобіль для розвозки риби, автомобіль-рефрижератор, мікроавтобус та 

трактор. Закупівля мульчера буде проведена у наступному році. 

Варто окремо відзначити туристичний компонент проєкту. Для відвідувачів 

агротуристичного кластеру «ГорбоГори» розроблено 5 туристичних маршрутів            

(2 піші, 2 вело, 1 кінний).  

До прикладу велосипедний маршрут №2, що має назву «В долину річки 

Зубра» та бере свій початок в с. Липники. Далі  – переїзд у долину річки Зубра 

повз ліс  –  дубину Раслів. Джерело у с. Загір’я. Костел у с. Вовків. Музей садиба 

родини Устияновичів. Введенська церква у с. Вовків.  

Переїзд через греблю до присілка Грабник де розташовувався фільварок. 

Свого часу його орендував чеський дослідник – етнограф Францішек Ржегош. 

Сюди на відпочинок, часто навідувався з друзями Іван Франко. Бойківська 

Богоявленська церква у Кугаєві. Римо-католицька каплиця. Монастирище з 

церквою і замкові вали у Підтемному. Переїзд лісовою дорогою повз поселення 

черняхівської культури та кургани в підніжжі Іванової гори – Раковець. Новосілка 

– джерело. Переїзд до с. Красів. Огляд дерев’яної – гуцульської церкви. Німецька 

колонія Райхенбах. Вапнярка  – комин «Кортус». Виїзд до траси Миколаїв – Львів. 

І це тільки один маршрут, а їх, як вже згадував раніше, – п’ять і кожен з них 

захоплює. 

Готова Стратегія і програма розвитку агротуристичного кластеру 

«ГорбоГори» до 2022 року, знято відеоролик  «ГорбоГори» запрошують!». Решту 

заходів «м’якої» частини будуть проведені після введення в експлуатацію 

туристично-інформаційного центру.  

Переконаний, що спільна робота великою злагодженою командою 

дозволить зреалізувати проект до кінця наступного року, а агротуристичний 

кластер «ГорбоГори» стане центром сільського зеленого туризму не лише 

Західної України, а й Східної Європи. 

17 грудня у Львові відбудеться круглий стіл з обговорення актуальних 
напрямів розвитку сільськогосподарської кооперації на Львівщині. 

Початок заходу: в 11:00 год. Додаткова інформація та реєстрація за 
телефоном: (032) 255-05-70 

Місце проведення: м. Львів, пр. В.Чорновола, 57 (5 поверх). 

Круглий стіл з обговорення актуальних напрямів 

розвитку сільськогосподарської кооперації на Львівщині 
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Джерело: www.zurab.lviv.ua 

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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Креді Агріколь Банк разом з клієнтами  

розвиває агробізнес в Україні  

Сьогодні аграрна галузь одна із найбільш перспективних в українській 
економіці. Вона дає тисячі робочих місць, займає питому вагу експорту та 
забезпечує притік валютної виручки в країну. Для Креді Агріколь Банку аграрний 
бізнес є одним із стратегічних секторів. Наразі ми обслуговуємо понад 3000 
клієнтів агросектору, в тому числі міжнародні корпорації, великі агрохолдинги, 
середні агропромислові підприємства та невеликі фермерські господарства.                      
Так ми робимо свій внесок у розвиток агросектору України.  

 
Надійне фінансове плече для агробізнесу 
Дотримуючись місії та цінностей міжнародної групи Креді Агріколь, ми 

надаємо клієнтам не тільки якісні фінансові послуги та сервіс, а є надійним 
партнером для них. І це є незмінним, незважаючи на складні зовнішні обставини. 
Так, на початку коронавірусної кризи Група оголосила маніфест, яким ми 
керуємося і сьогодні: «В ці непрості часи ви можете покладатися на Креді 
Агріколь!» Це означає, що банк, як і раніше, пропонує підтримку, якісний сервіс 
та глибоку експертизу нашої команди.  

Зокрема, під час посівної кампанії банк підтримав аграріїв, надавши їм усі 
необхідні ресурси для вчасної закупівлі насіння, засобів захисту рослин, добрив 
та проведення посівних робіт. Банк має широкий спектр продуктів фінансування, 
що задовольняють усі потреби клієнтів: фінансування обігового капіталу, 
авалювання векселів, надання банківських гарантій та інвестиційне 
фінансування. У банку є також низка партнерських програм, які передбачають 
привабливі умови фінансування. Зокрема, програма «ЛегкоПосівна», яку ми 
пропонуємо разом з Syngenta та програми з іншими партнерами – виробниками 
засобів захисту рослин та насіння.  

В рамках партнерських програм ми також пропонуємо вигідні умови 
фінансування сільськогосподарської техніки та обладнання. Серед наших 
партнерів – провідні гравці ринку:  Claas, KUHN, LEMKEN, POTTINGER, 
MZURI, VERSATILE, Väderstad тощо. В цілому у нашому кредитному портфелі 
МСБ в аграрній сфері приблизно третину займають саме партнерські програми. 

Цього року до свого переліку продуктів Креді Агріколь додав ще один 
важливий елемент – лізинг.  

Також банк є учасником державних програм підтримки бізнесу. Як учасник 
державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» ми надаємо підтримку малому 
та середньому бізнесу України, який є найбільш вразливий до негативних 
наслідків кризи.  
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Джерело: АТ «Креді Агріколь Банк»  

Креді Агріколь також бере участь у державних програмах підтримки 
сільгосптоваровиробників, в рамках яких компенсується частина процентної ставки 
за кредитним договором, як на поповнення обігових коштів, так і на фінансування 
інвестиційних програм, а також частина вартості придбаної техніки  вітчизняного 
виробництва. 

Креді Агріколь розмовляє з агробізнесом однією мовою 
 
Глибока агроекспертиза команди Креді Агріколь – одна із сильних сторін, 

що якісно вирізняє нас на ринку. Наші співробітники мають значний досвід та 
знання в агросфері, тому можуть порадити клієнтам інструменти, що 
максимально адаптовані до специфіки та бізнес-моделі агрокомпаній.               
Щоб завжди бути на одній хвилі з клієнтом, у нас є власна «Агро школа», де 
навчаються наші спеціалісти. Тут ми культивуємо розуміння всіх тонкощів 
процесів у сфері агро. Адже мета Креді Агріколь – побудувати довгострокові 
партнерські відносини з клієнтами.   

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 

Термін подання форм №29-сг (річна) та №9-сг (річна)  

перенесено на січень 2021 року 

Державна служба статистики України інформує, що наказами Держстату від 

09.01.2020 р. № 34 та від 14.01.2020 р. № 45 відповідно затверджено зміни до 

Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження 

щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських 

культур і Методологічних положень з організації державного статистичного 

спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських 

культур, які стосуються термінів подання форм цих спостережень.  

Таким чином,  термін подання форм №29-сг (річна) «Звіт про площі та 

валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» та № 9-сг 

(річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів», починаючи зі звіту за 2020 

рік перенесено на 5 січня 2021 року. 
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Ситуація, коли при державній реєстрації земельної ділянки з’ясовується 
факт «знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається 
зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини», або, іншими словами, 
«накладка». 

Накладення запроектованої земельної ділянки на іншу, вже внесену до 
Державного земельного кадастру (ДЗК) ділянку є підставою для відмови у 
державній реєстрації. Хоча в більшості випадків причина «накладок» – це 
помилки, допущені при формуванні вже існуючих ділянок, розплачуватися за них 
доводиться тому, хто «прийшов пізніше». 

За наявною сьогодні практикою, інженер-землевпорядник, який 
запроектував (правильно) нову земельну ділянку, змушений шукати власника 
земельної ділянки, що відображена неправильно, виконавця робіт, який допустив 
помилку, просити їх цю помилку виправити, або ж виправляти її власним коштом 
чи за рахунок замовника. Далеко не завжди це можливо – наприклад, власник 
неправильно відображеної земельної ділянки може не йти на співпрацю і навіть 
заперечувати проти виправлення помилки. 

Неможливість державної реєстрації земельної ділянки з накладкою часто 
призводить до того, що інженери-землевпорядники йдуть шляхом найменшого 
супротиву, стикуючи нову земельну ділянку із вже наявною у кадастрі, що 
відображена неправильно. Це множить помилки у кадастрі, виправляти їх стає 
все складніше і складніше – наприклад, коли йдеться про садове товариство, 
мова може йти про десятки і сотні невірно відображених земельних ділянок. 

При цьому правило про недопустимість «накладок» (ст. 24 Закону України 
«Про Державний земельний кадастр») не стало дієвим запобіжником для їх 
виникнення – у ДЗК наразі наявні тисячі земельних ділянок із накладеннями. 

Для припинення цієї практики, Держгеокадастром підготовлено відповідний 
лист з роз’ясненнями для державних кадастрових реєстраторів. 

«У листі я звертаю увагу державних кадастрових реєстраторів на те, що, 
згідно з чинним законодавством, наявність «накладки» не є достатньою 
підставою для відмови у державній реєстрації земельної ділянки. Якщо земельна 
ділянка сформована правильно – вона повинна бути внесена до Державного 
земельного кадастру, незважаючи на наявність «накладки» – зазначив Голова 
Держгеокадастру Роман Лещенко. 

Помилки, допущені при відображенні іншої земельної ділянки, повинні 
виправлятися, але не за рахунок тих, хто до цих помилок непричетний.  

На сьогодні «накладки» – масштабна і складна проблема, яка для свого 
вирішення потребує великих зусиль та перегляду цілої низки положень чинного 
законодавства, виконання великого обсягу робіт. Ця робота у Держгеокадастрі 
ведеться.  

Актуально про державну реєстрацію земельних ділянок 

Джерело: www.land.gov.ua 
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Громадяни можуть довідатися  

про приналежність земельної ділянки  онлайн 

Інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій 
території України стала відкритою: перевірити, хто є власником земельної 
ділянки, можуть не тільки нотаріуси, правоохоронні, реєстраційні чи інші 
органи, а й будь-який громадянин. Про це повідомляє інформаційний ресурс 
agronews.ua. 

Будь-який громадянин може самостійно і безкоштовно перевірити, хто є 
власником будь-якої ділянки на території України. Для цього не потрібно якихось 
спеціальних дозволів. Майте на увазі, що таким методом можуть перевірити і 
Вашу земельну ділянку. 

Для отримання інформації про власника землі потрібно знати кадастровий 
номер. Якщо такий номер не відомий, його можна знайти на «Кадастровій 
карті».  

Як користуватись картою: 
-  на кадастровій карті ділянку можна знайти як по кадастровому номеру, так 

і вручну за місцезнаходженням на карті; 
-  всі ділянки, внесені до Державного земельного кадастру, помічені на 

кадастровій карті відповідними лініями; 
- якщо ви шукаєте ділянку вручну і знайшли її на карті, необхідно натиснути 

не неї. У вікні, яке з’явиться, буде відображений кадастровий номер цієї 
земельної ділянки, її площа, а також форма власності. 

Після цього потрібно зайти на спеціальний електронний ресурс «Відомості 
державного земельного кадастру». Для початку роботи необхідно пройти 
ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або BankID. 

Далі у розділі «Інформація про права» потрібно ввести кадастровий номер 
земельної ділянки. Система надасть інформацію про власника ділянки, її розмір, 
дату виникнення права власності, про орган, який зареєстрував право власності 
тощо. 

Також отримати інформацію про власника земельної ділянки можна 
безпосередньо на кадастровій карті. Для цього потрібно натиснути на розділ 
«Інформація про право власності та речові права». 

Джерело: www.agronews.ua 

https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all
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Чим відрізняється земельна частка (пай) 

від сформованої земельної ділянки. 

Як сформувати пай у земельну ділянку  

та зареєструвати право власності. 

Ганна Гнатів, заступник начальника відділу взаємодії 
з суб'єктами державної реєстрації та                    
підвищення кваліфікації державних реєстраторів 
Управління державної реєстрації Західного                   
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Львів) 

Не завжди і не всі розуміють різницю між земельною часткою паєм та 
сформованою земельною ділянкою, а також у чому відмінність між на правом на 
пай та правом власності на земельну ділянку.  

Отже, у чому полягає різниця? 
Земельний пай це умовна ділянка землі, має свій розмір, визначений в 

гектарах і навіть грошову оцінку, але без виділення ділянки землі в натурі, на 
місцевості. 

Основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є: 
сертифікат на право на земельну частку (пай). 
Ось тут, необхідно звернути увагу, сертифікат посвідчу право на пай, а не 

право власності. 
Крім того, документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), є: 
- свідоцтво про право на спадщину; 
- посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, 

дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай); 
- рішення суду про визнання права на земельну частку (пай). 
Також документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) громадян 

України, які евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного 
(обов’язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також 
громадян України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали 
радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або 
самостійного переселення були членами колективних або інших 
сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які 
проживають у сільській місцевості, є трудова книжка члена колективного або 
іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з 
неї (Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)». 

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 
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Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та 
внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Земельна 
ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. 

Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її 
державної реєстрації здійснюється за документацією із землеустрою, яка стала 
підставою для її формування. 

Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному 
земельному кадастрі. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування 
державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної 
ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового 
номера. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути 
присвоєний іншій земельній ділянці. 

Для того, щоб сформувати земельну частку (пай) у земельну ділянку, 
необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування з документом, що 
посвідчує право на земельну частку (пай) та із заявою про виділення земельної 
частки (паю) в натурі (на місцевості). 

Для виготовлення технічної документації на земельну ділянку необхідно 
звернутися до землевпорядної організації.  

Орган місцевого самоврядування затверджує технічну документацію із 
землеустрою та передає земельну ділянку у власність. Право власності земельної 
ділянки реєструється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Для державної реєстрації права 
власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Ви можете 
звернутися до Центру надання адміністративних послуг, безпосередньо до 
державного реєстратора або нотаріуса з відповідною заявою, оригіналами 
документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документом, що 
підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав. 

Важливим є те, що з набиранням чинності 1 січня 2019 року Закону  України 
№ 2498-VIII «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)» розмежовуються поняття як нерозподілені та 
невитребувані земельні частки паї. Раніше ці поняття не були визначенні 
(прописані), і кожен розумів їх по-своєму, або взагалі не розрізняли чим 
невитребувана земельна частка (пай) відрізняється від нерозподіленої земельної 
ділянки. 

Отже, нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка 
відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 
(паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до 
протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної 
частки (паю). 

Інше поняття невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано 
документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку 
посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на 
місцевості). 
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Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після 
формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, 
міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим 
призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку 
земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а 
власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі 
земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу 
земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення 
особисто, якщо відоме їх місцезнаходження. 

Також важливим моментом є те, що законодавством встановлено термін 
власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю, щоб 
оформити право власності на таку земельну ділянку. 

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки 
(паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він 
вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. 

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну 
ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі 
необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду 
передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої 
вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним. 

Але якщо з поважних причин пропущений строк для оформлення права 
власності на земельну ділянку, тоді за позовом власника паю або його спадкоємця 
суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. 

У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності 
така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок 
земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за 
наявності таких земель). 

Якщо земельну ділянку зареєстровано як комунальну власність, сформовану 
з невитребуваної земельної частки (паю), то з дня державної реєстрації протягом 
7 років забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику 
невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям). 

Не зволікайте, формуйте свої паї у земельні ділянки, реєструйте право 
власності на земельні ділянки і будьте власниками своєї землі. 
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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 

60132 4625383200:02:000:0005 30.0000 Львівська область, Стрийський район, 

 с. Ланівка 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18.12.2020           

11:00 

60777 
4622482200:03:004:0060 5.1285 Львівська область, Мостиський район, 

територія Судововишнянської міської 

ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

22.12.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

60042 4625182300:10:002:0090 15.0000 Львівська область, Старосамбірський 

район, Новоміська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

24.12.2020           

11:00 

60988 4623955000:06:000:0404 6.0496 Львівська область, Радехівський район, 

смт. Лопатин 

Для ведення 

підсобного 

сільського 

господарства 

12.01.2021           

11:00 

 
60989 4623955000:06:000:0409 20.5640 Львівська область, Радехівський район, 

смт. Лопатин 

Для ведення 

підсобного 

сільського 

господарства 

12.01.2021           

11:00 

Джерело: Головне управління ДПС у Запорізькій області 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

23 грудня на Львівщині відбудеться аукціон 

із продажу прав оренди водних об’єктів  

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 23 грудня 2020 року о 11.00 год. за адресою: м. Львів, 
вул. Стрийська, 98. 

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

1. Ставок площею 0,6460 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 0,7387 га; 

2. Ставок площею 0,2813 га, який розташований на території Воле-
Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 0,3644 га; 

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

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

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

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

7. Ставок площею 0,4348 га, який розташований на території Воютицької 
сільської ради Самбірського району (колишньої Лютовиської сільської ради 
Старосамбірського району) (за межами населеного пункту), на земельній ділянці 
площею, на земельній ділянці площею 0,7836 га 

8. Ставок площею 2,6355 га, який розташований на території Грімненської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району, на земельній 
ділянці площею 2,8322 га; 

9. Ставок площею 0,8193 га, який розташований на території Вільшаницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній 
ділянці площею 1,0357 га; 

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
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

10. Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території 
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га; 

11. Ставок площею 4,7946 га, який розташований на території Черницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 5,5066 га; 

12. Ставок площею 2,2094 га, який розташований на території Черницької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 2,5210 га; 

13. Ставок площею 0,7341 га, який розташований на території Голубицької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського району, на земельній 
ділянці площею 1,5780 га; 

14. Ставки площею 0,7635 га та 0,9210 га які розташовані на території 
Стенятинської сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського району, 
на земельній ділянці площею 2,8916 га; 

15. Ставок площею 1,3898 га, який розташований на території Куткірської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 
ділянці площею 1,6276 га; 

16. Ставок площею 0,7882 га, який розташований на території 
Верхньодорожівської сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького 
району, на земельній ділянці площею 1,4250 га; 

17. Ставок площею 3,0668 га, який розташований на території Воютицької 
сільської ради Самбірського району (колишньої Лютовиської сільської ради 
Старосамбірського району) (за межами населеного пункту), на земельній ділянці 
площею 3,7457 га; 

18. Ставки площею 0,2138 га, 0,2704 га, 0,4116 га, та 0,7469 га, які 
розташовані на території Роздільненської сільської ради (за межами населеного 
пункту) Самбірського району, на земельній ділянці площею 2,1520 га. 

Останній день прийому заяв – 17.12.2020 р.до 16 год.30 хв. 

Джерело: www.grain-elevator-forum.com 

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
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Чи потрібен державний контроль за використанням   

та охороною земель  в об’єднаних територіальних 

громадах Україні? 

 

Мирослав Богіра, Львівський національний аграрний університет 

 Землевпорядна наука у своєму формуванні має відповідні джерела та етапи 
еволюції. Охорона земельного фонду в процесі земельної реформи перетворилась 
у величезну загальнодержавну проблему, яка в значній мірі формує питання 
екологічної безпеки держави.  

Трансформаційне землекористування, спрямоване на отримання 
максимальної вигоди за умови мінімального відтворення витрат і ускладнене 
проведенням земельної  та адміністративно-територіальної реформ, потребує 
глибокої науково обґрунтованої реконструкції, переосмислення та реорганізації 
проведення контролю за використанням та охороною земель на екологічних 
принципах. 

Попри значну кількість пропозицій в діючих і проектних законодавчих 
документах України щодо організації використання земель після зняття мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського призначення та в ході проведенням 
земельної  та адміністративно-територіальної реформ  недостатньо уваги 
приділяється контролю, особливо державному контролю за використанням та 
охороною земель. 

Наведене вказує на потребу в обґрунтуванні прикладних засад процесу 
здійснення державному контролю за використанням та охороною земель в умовах 
вільного ринку земель сільськогосподарського призначення, особливо на 
територіях об’єднаних територіальних громад. 

В статті 2 Закону України «Про державний контроль за використанням та 
охороною земель» сказано, що одним із основних завдань державного контролю 
за використанням та охороною земель є забезпечення додержання органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними 
особами земельного законодавства України, та запобігання порушенням 
законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне 
виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення. Однак 
на сьогоднішній день ця норма закону практично не виконується, або виконується 
дуже слабо. 

Проведення в Україні земельної та адміністративно-територіальної реформ, 
впровадження ринкових механізмів регулювання земельних відносин зумовило 
потребу формування дієвого контролю за використанням та охороною земель. Без 
нього неможливо вважати цілісним і логічно завершеним процес реформування 
земельних відносин, передумови для організації та функціонування повноцінного 
ринку земель в Україні. 

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
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B Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-ІХ, який Верховна 
Рада ухвалила  31 березня 2020 року нічого не сказано про державний контроль за 
використанням та охороною земель. Це нагадує поспішність, яку в нашій державі 
було допущено на початковій стадії Земельної реформи, що привело до помилок 
при розподілі земельних масивів на земельні частки (паї) органами місцевого 
самоврядування і до помилок при складанні проектів роздержавлення і 
приватизації землі допущеними проектними землевпорядними організаціями. 

Враховуючи те, що сьогодні Україна перебуває на шляху до євроінтеграції, то 
й підходи до організації використання сільськогосподарських земель повинні 
відповідати європейським стандартам. Насамперед повинні враховуватися 
екологічні аспекти. Крім того, потрібно виправляти допущені помилки: вилучити 
із сільськогосподарського обробітку земельні ділянки, які використовуються з 
порушенням чинного земельного законодавства, та землі, які не обробляються і є 
розсадниками бур’янів. Іншими словами – навести порядок у використанні 
невитребуваних земельних часток (паїв), паїв померлих громадян, спадкоємці 
яких не переоформляють права власності, а також землі під проектними дорогами, 
лісосмугами і деякі інші у яких відсутній офіційний власник. Ці землі 
розташовані в земельних масивах і здебільшого використовуються 
агроформуваннями без правовстановлюючих документів. Вигода й прибутки від 
використання цих земель є лише у незаконних землекористувачів.  

Судячи з ситуації яка склалася, беручи до уваги адміністративно-
територіальну реформу, яка здійснюється в даний час в Україні, гостро стоїть 
питання: чи буде держава здійснювати контроль за використанням та охороною 
земель? Чи передасть ці функції територіальним громадам та органам місцевої 
влади і місцевого самоврядування? Про це не говориться у жодному документі 
органів влади. Складається враження, що в державі розглядається лише питання 
зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, а інших 
питань ніби і не існує. Є застереження щодо того, що територіальні громади та 
органи місцевої влади і місцевого самоврядування не зуміють фахово здійснювати 
контроль за використанням та охороною земель, ба більше того, враховуючи 
ситуацію із земельною корупцією в державі, можна думати, що значні порушення 
земельного законодавства можуть допускати і самі територіальні громади та 
органи місцевої влади і місцевого самоврядування, і це може призвести до 
значних збитків у виробництві, можливо і до втрат сільськогосподарських земель. 

 Для Української держави здійснення державного контролю за використанням 
і охороною земель сільськогосподарського призначення в об’єднаних 
територіальних громадах є відносно новим і не до кінця відпрацьованим заходом. 
Спеціальної державної політики щодо вдосконалення чи зміни підходів до 
здійснення державного контролю за використанням і охороною земель 
сільськогосподарського призначення в обєднаних територіальних громадах немає, 
але така стратегія вже на часі. На часі і створення теорії і законодавчої бази для 
нових державних земельних відносин. Цього вимагає ситуація, яка склалася в 
державі щодо використання та охорони земель.  

Капіталізація земельних відносин, ринок землі, адміністративно-
територіальна реформа в Україні потребують новітньої державної регуляторної 
політики, а не підміні її політичними лозунгами. 
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Сутність та роль конкурентних переваг 

сільськогосподарських товаровиробників 

Карпатського регіону України 

Олександра Паленичак, кандидат 

економічних наук, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН  

У процесі інтеграції України у сучасну систему світогосподарських зв’язків 
актуалізується питання  конкурентоспроможного розвитку підприємств 
аграрного сектору. Системний вплив на складові і процеси, що забезпечують 
формування конкурентних переваг і розвиток конкурентного потенціалу 
підприємств, дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів, якість 
товарів, а також рівень інноваційної активності. Проблема забезпечення 
підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств є 
складною і багатогранною, проте дотримання рекомендованих вимог щодо 
організації, використання, а також модернізації  виробничо-ресурсного 
потенціалу,  визначають передумови щодо  їх фінансової стійкості й 
конкурентоспроможного розвитку.  

Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств з урахуванням конкурентних переваг вимагає нових підходів до 
формування маркетингової стратегії, її імплементації та реалізації. Науковими 
співробітниками лабораторії економіки Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН було здійснене соціологічне дослідження 
«Аналітична оцінка конкурентоспроможності різних організаційно-правових 
форм господарювання аграрних підприємств  на регіональному рівні». 
Проведений аналіз функціонування сільськогосподарських підприємств дозволив 
виявити фактори, які впливають на їх конкурентоспроможний  на внутрішньому і 
зовнішньому аграрному ринках. Стосовно напрямів зовнішньоекономічної 
діяльності переважна більшість респондентів (60,0 %) вважають доцільним 
експорт в країни ЄС; 20,0%  ‒ транскордонне співробітництво. Разом з тим 20,0% 
опитаних вказують, що необхідними є також інші напрями зовнішньоекономічної 
діяльності. У цьому контексті слід зазначити, що, зокрема, серед українських 
консалтингових груп, які пропонують взаємовигідну співпрацю в аграрному 
секторі, заслуговує на увагу компанія Strategic. Її фахівці допомагають 
реалізовувати експортні стратегії, що має  важливе значення для успішного 
функціонування сільськогосподарських підприємств різних організаційно-
правових форм господарювання на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Ключова роль щодо забезпечення конкурентоспроможного розвитку 
аграрних підприємств належить продукції,  яка повинна відповідати 
нормативним та економічним  параметрам.  
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Водночас  світовий ринок розвивається в 
напрямку посилення уваги до екологічних 
властивостей товару, тому інформація про наявність 
екологобезпечної аграрної продукції високої якості, є 
важливим фактором підвищення її 
конкурентоспроможності й розширення каналів 
реалізації.  

Інтеграція України у світове економічне співтовариство потребує переглядів  і 
адаптацію інституціонального базису відповідних вимог щодо виробництва 
продовольчої продукції. У відповідь на зростаючі обсяги підробленої продукції та 
нецільове використання традиційних найменувань була створена система якості 
Європейського Союзу (ЄС). У рамках політики якості ЄС приймає, захищає, 
просуває, реєструє та контролює продукцію, поділену на три категорії, позначені 
як:  захищене позначення походження (PDO); захищене географічне зазначення 
(PGI); гарантовані традиційні продукти (TSG). 

Політика ЄС щодо якості означає забезпечення захисту сільськогосподарської 
продукції та продовольчих товарів, сприяння їх продажу, ці продукти повинні 
відповідати певним параметрам якості, що відрізняють їх від інших подібних 
продуктів за чітко визначеними вимогами до сировинного складу та виробничого 
процесу. У цій системі особлива увага приділяється ринку продуктів із 
географічним зазначенням: різниця між ціною на харчовий продукт із 
географічним зазначенням і звичайний становить не менше 15,0 %.    

Заслуговує на увагу досвід Європейського Союзу щодо маркування 
традиційних харчових продуктів рослинного й тваринного походження.   
Відповідні продукти повинні вироблятися за традиційною рецептурою, що 
передається з покоління в покоління протягом принаймні 30 років; виготовлятися із 
сировини або інгредієнтів, які є традиційними, а також виробляються в інших 
регіонах за умови дотримання специфікації та рецептури виробництва.  

На ринку продукція є конкурентнішою тоді, коли її ознаки відповідають усім 
технічним і якісним характеристикам, тому у  процесі інтеграції до світових 
господарських зв’язків вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам 
доцільно враховувати відповідні стандарти та вимоги. Синергія якості виготовленої 
продукції, досконалості організаційних та виробничих процесів, що 
підтверджується сертифікатами на системи управління якістю відповідно до 
міжнародних стандартів ISO серії 9000, дозволяє  сільськогосподарським 
підприємствам максимально результативно використовувати наявні ресурси для 
підвищення рівня конкурентоспроможності та досягнення фінансово-економічної 
стійкості. 

Отже, нині сільськогосподарські товаровиробники Карпатського регіону 
України можуть активізувати внутрішній виробничо-ресурсний потенціал за 
рахунок  використання таких конкурентних переваг: можливість виробництва 
екологобезпечної і якісної продукції на екологічно чистих територіях; 
використання торгової марки продовольчої продукції, яка засвідчує особливість.  
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Проведений аналіз зарубіжного досвіду щодо використання конкурентних 
переваг в сільському господарстві показує, що екологобезпечна, у тому числі 
нішева, продукція Карпатського регіону України спонукає до розроблення 
унікальної торгової марки. У цьому контексті доцільно зазначити, що ЄС 
протягом 2017‒2020 рр. був профінансований проєкт «Географічні зазначення в 
Україні» з метою сприяти  розробці  системи позначення товарів із властивостями 
та репутацією, які зумовлені переважно місцем походження.  

Позиціонування якісної і екологобезпечної агропродовольчої продукції на 
основі створення й широкого використання торгової марки відіграє стратегічно 
важливе значення щодо її популяризації, зростання рівня її 
конкурентоспроможності. Застосування принципу боніфікації на відповідну  
продукцію сільськогосподарських товаровиробників Карпатського регіону 
України сприятиме: мінімізації економічного ризику внаслідок розширення 
напрямів спеціалізації галузей сільського господарства; зниженню трансакційних 
витрат на транспортування і реалізацію завдяки розвитку фірмової торгівлі, 
підвищенню рівня забезпечення населення  продукцією тваринного походження. 

Оскільки інтеграція вітчизняної аграрної економіки у світовий 
агропродовольчий ринок зумовлює зростання вимог щодо екологічної сутності 
товару, а для певної категорії споживачів – походження або географічного 
зазначення,  важливого значення набуває використання відповідних конкурентних 
переваг аграрних підприємств Карпатського регіону України. У зв’язку з цим 
необхідно відмітити позитивний досвід сільськогосподарських товаровиробників 
на регіональному рівні, які слідуючи за світовим трендом «місцевий + 
органічний» і використовуючи торгову марку «Смак Українських Карпат", 
вирощують та переробляють аграрну продукцію, яка характеризується високою 
якістю й задовольняє особливі запити споживачів. Реалізація цієї ідеї відбувалася 
в рамках швейцарсько-українського проєкту за підтримки Дослідного інституту 
органічного сільського господарства (ФІБЛ).  

За участю наукових установ, аграрних та туристичних підприємств у 
Пустомитівському районі Львівської області успішно функціонує 
агрорекреаційний кластер туристичного спрямування «ГорбоГори». У поточному 
2020 році з обласного бюджету на співфінансування цього кластеру було 
спрямовано 2,7 млн. грн.  Аналогічну систему відносин між державними та 
приватними партнерами в аграрній сфері потрібно насамперед розвивати та 
удосконалювати на гірських територіях українських Карпат, що характеризуються 
низьким рівнем забруднення довкілля та потужним рекреаційним потенціалом, 
який у свою чергу є додатковим резервом розширення ємності внутрішнього 
продовольчого ринку. Географічно локалізовані підприємства Карпатського 
регіону України, які вирощують продукцію на екологічно чистій території в 
складних умовах – на схилових землях,  здатні активізувати свою діяльність 
шляхом використання кластерного підходу. В залежності від ступеня готовності 
до цього підприємницького співтовариства, ринкової інфраструктури та 
державних органів влади ефективний розвиток кластерів може здійснюватися як 
за рахунок прикладання незначних зусиль малих підприємств, так і шляхом 
реалізації масштабних проєктів. 
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Передумови створення прибуткових  

плодових насаджень 

Богдан Гулько, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри садівництва та овочівництва,  

Львівський національний аграрний університет 

Осінь – традиційна пора підведення підсумків і складання планів на рік 
майбутній, тому кожен господар задумується над питанням покращення видового 
і сортового складу своїх плодових і ягідних насаджень, часто задаючи собі 
запитання – чому ж плодові насадження не приносять очікуваних врожаїв? 

Відповідь на це питання є складною і почати слід з оцінки придатності 
ділянки та правильної підготовки грунту під багаторічні насадження. Під сад слід 
відводити ділянки на схилах та на підвищеннях – низин слід уникати з причин 
застою холоду взимку та приморозків під час цвітіння навесні, що значно знижує 
урожайність. Рівень підгрунтових вод повинен бути не ближче ніж 2 м від 
поверхні грунту. Оскільки сад багаторічне насадження, то в грунті слід створити 
запас поживних речовин. Для цього на 1 га слід внести 50 т органічних добрив 
або 10-12 т курячого посліду та по 200-250 кг діючої речовини фосфорних і 
калійних добрив, позитивно впливає на покращення структури грунту 
вирощування сидератів (гірчиці) перед закладанням саду. 

Сучасні насадження плодових культур бувають двох типів: інтенсивні (з 
системами опор і зрошення) та екстенсивні (без опор і без зрошення). Інтенсивні 
насадження є більш продуктивними, проте й більш капіталомісткими. 
Екстенсивні є менш урожайними, проте й значно дешевшими. Обидва типи 
насаджень є популярними серед садівників і вирішальним фактором у цьому 
питанні є розмір земельної ділянки під сад та наявність фінансування. У випадку 
обмеженого розміру ділянки часто закладають саме інтенсивні насадження, щоб 
отримати найбільшу продуктивність з одиниці площі. Якщо земельна ділянка є 
великою то сад садять за екстенсивним типом. За продуктивністю екстенсивний 
сад буде у 1,5-2 рази менш урожайним, проте закладання двох гектарів буде 
дешевшим у сумі від одного гектара інтенсивного саду і в загальному підсумку з 
двох гектарів екстенсивного саду отримуємо не менше прибутку чим з 
інтенсивного саду при значно менших вкладеннях і ризиках.  

Основою інтенсивного яблуневого саду є карликова підщепа М.9 або її 
клони. Схема садіння саду: від 0,8 до 1,25 м між деревами в ряду та 2,8 – 3,5 м 
між рядами. Кількість дерев у таких садах часто коливається в межах 3-4,5 тисяч 
на 1 га.  Дерева формують по типу суперверетена або вісі – при якій у дерев 
відсутні скелетні гілки. Обов’язковим є встановлення залізобетонної шпалери 
висотою 2,5-3,0 м та системи краплинного зрошення. Часто встановлюють і 
протиградові сітки. Такий сад здатний забезпечувати щорічну урожайність на 
рівні 50-80 т/га. 
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Екстенсивні яблуневі сади створюють використовуючи 
напівкарликові підщепи М.26, 62-396, Р.14, 54-118 чи ММ.106. 
Схема садіння: 1,5-2,5 м між деревами в ряду та 4,0-4,5 м між 
рядами. При таких схемах садіння на 1 га висаджують від 
1200 до 2000 дерев. Форма крони в такому саду – 
веретеновидна. Продуктивність такого насадження буде 
становити від 30 до 50 т/га. 

Не менш важливою умовою створення сучасного саду є якість садивного 
матеріалу та умови його зберігання та транспортування. Стандартний плодовий 
саджанець повинен мати висоту 1,2-1,8 м з 3-9 скелетними гілками або без них 
(залежно від сорту), добре розвинену кореневу систему (не менше 3-5 коренів і 
багато обростаючої мички) і діаметр штамба на рівні 10 см від кореневої системи 
не менше 15 мм. Всі плодові саджанці і кущові ягідники повинні реалізовуватися 
без листя. Залишене після викопування на саджанці листя продовжує 
випаровувати воду, тоді як корінь не має змоги її поповнювати.  Це призводить до 
виснаження рослини – вона погано приживається або і гине. Коренева система 
будь-яких саджанців надзвичайно вразлива, тому перебування на прямому сонці 
або вітрі протягом години значно знижує приживання саджанців після садіння. 
Саджанці, коренева система яких протягом кількох годин знаходилася на 
відкритому сонці та вітрі приживаються погано – частина з них гине навіть при 
правильному садінні. Транспортувати саджанці потрібно із запакованою і 
обов’язково зволоженою кореневою системою або в критих вантажних 
автомобілях. Для збереження якості саджанців слід пам’ятати, що коренева 
система повинна завжди бути вологою, тому під час викопування, 
транспортування та висадки саджанці слід часто поливати не допускаючи 
підсихання коренів на кожному з цих етапів.  

Кращим терміном висаджування дерев є весна (2-3 декада квітня), коли 
грунт на глибині 20 см прогріється до 12 0 С. Перед садінням саджанці необхідно 
замочити у воді на 24-48 год. Перед поміщенням саджанця у садивну ямку 
кореневу систему слід обмокнути у бовтанку, приготовану з води, глини і 
органічних добрив змішаних до косистенції сметани. Садити саджанці слід так, 
щоб місце окулірування знаходилося на висоті 5-10 см вище рівня грунту. Після 
садіння грунт навколо саджанця утрамбовують, проводять полив 5-10 л води на 
одне дерево і встановлюють опорний кілок чи фіксують до шпалери.  

Однак найбільш важливою складовою сучасного саду є правильний підбір 
сортів, оскільки навіть найкращий догляд за саджанцями, призначеними для 
вирощування в умовах теплих регіонів часто не забезпечує бажаної якості плодів 
і особливо їх смаку. Сучасний ринок пропонує саджанці майже всіх відомих 
сортів світової селекції і часто це  сорти з Італії, Францїі, Нової Зеландії – де 
вегетаційний період є значно тривалішим і сума активних температур значно 
вищою, тому отримати такі ж за смаком плоди в наших умовах не вдається.  
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Дослідженнями, проведеними у Львівському НАУ встановлено, що успішно 
ростуть і плодоносять в наших умовах такі сорти: яблуня літні сорти Вільямс 
Прайд, Сонечко, Діскавері; осінні сорти Вітос, Ауксіс, Редкрофт, гібрид 12-93/3; 
зимові сорти Топаз, Райка, Аріва, Луна, ГолдРаш, Моді, Ханікрісп, клони Ред 
Делішес-Кінг Роат, Ред чіф та Джероміне, клони Фуджі: Бені Шогун і Тоширо, 
Грінкетс. Щодо сортів Гала, Голден Делішес та Ренет Симиренка в умовах 
Львівщини досягнути успіху при вирощуванні їх складніше з причин сильного 
ураження паршею і необхідності інтенсивного захисту. Із сортів яблуні для 
органічних садів варто звернути увагу на Вільямс Прайд, Вітос, Райка, Аріва та 
Луна – вони є імунними до парші яблуні і вимагають лише профілактичної 
обробоки від цього захворювання.  

До сортів груші головними вимогами є добрий смак плодів, висока 
урожайність і лежкість (для зимових сортів). Цим вимогам відповідають сорти: 
Талгарська красуня, Яблунівська, Стрийська, Конференція, Абат Феттель, 
Ноябрська (Ксена).  

Із сортів вишні варто висадити сорти Чудо-вишня, Нана, Ксенія. Оскільки 
урожай ранніх сортів черешні (Валерій Чкалов) є дуже привабливим для птахів, 
більш доцільно вирощувати пізні самоплідні сорти Лапінс, Світхарт, Стаккато, 
НьюСтар котрі мають великі, смачні плоди, які не розтріскуються у дощову 
погоду і не пошкоджуються птахами.  

З сортів абрикоса з успіхом можна вирощувати: Присадибний, Петрівський 
(Петропавлівський), Пріція, Цунамі, Самбурський пізній. Добре плодоносять 
сорти сливи: Чачакська рання, Чачакська Лєпотіца, Топхіт; крупноплідна алича: 
Генерал, Глобус, Гек, Колоновидна, Санта Роза; персики: Іскра, Роял Саммер, 
Авалон Прайд. Всі перелічені сорти цілком придатні для вирощування в умовах 
Львівщини і забезпечують високоякісну продукцію з мінімальним доглядом. 

І на завершення слід наголосити на тому, що плодові насадження 
закладаються на тривалий термін (15-25 і більше років), тому перед закладанням 
саду обов’язково слід грунтовно підготуватися теоретично і практично, бо 
припущені помилки не етапі вибору ділянки, сорту, схем садіння, формування, 
сортів-запилювачів, систем захисту та ін. часто виправити складно або ж і 
неможливо.  
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Ігор Дидів, канд. с.-г. наук, доцент,  

Ольга Дидів, канд. с.-г. наук, доцент,  

Андрій Дидів, канд. с.-г. наук, в.о. доцента  

Львівський національний аграрний університет 

Садимо озимий часник! 

Як відомо, часник – одна з найцінніших овочевих культур, яка 
відзначається високим вмістом білків, сухих речовин, вуглеводів, мінеральних 
солей, мікроелементів. Відповідного смаку та запаху часнику надають  
фітонциди та ефірні масла. Завдяки цьому часник відзначається також 
потужним антибактеріальним й до певної міри  антивірусним властивостями. 
Часник в Україні вирощують повсюдно. Так, майже 90% його вирощують у 
приватному секторі, тоді як у промислових масштабах припадає 6-9% від 
загальної площ, які зайняті під часником. Проте урожайність часнику на 
сьогоднішній день залишається досить низькою. Незважаючи на це попит на 
часник з року в рік зростає. Свідченням того є велика кількість проведених 
різноманітних конференцій, семінарів, круглих столів присвячених часнику. 
Одним із головних завдань, яке стоїть перед фермерами отримати стабільний, 
високий урожай з добрими якісними показниками (понад 8 т/га і більше!). Саме 
з такою урожайністю і можна говорити про його високу рентабельність.   

За вирощування часнику не можливо передбачити усі ризики, які можуть 
виникнути на кожному етапі технології вирощування. Тому, дотримання всіх 
елементів технології, не зважаючи на можливі додаткові витрати, зменшує появу 
ризиків, а отже забезпечує одержання добрих та стабільних врожаїв часнику. 

Агротехніка вирощування. Перед тим як займатися вирощуванням часнику 
необхідно знати тип грунту та його агрохімічні параметри. Адже, якщо грунти 
бідні, малозабезпечені органічною речовиною (менше 2% гумусу), то краще 
зайнятися іншою спеціалізацією. Бо в такому випадку прийдеться додатково 
покращувати родючість грунту різними способами, а це додаткові витрати, які в 
кінцевому результаті можуть не окупитися врожаєм. Тому часник розміщують 
на структурних, багатих на органічну речовину середньо- і легкосуглинкових 
ґрунтах з рН 6,5-7,0.  

Кращими ґрунтами для вирощування часнику вважаються  чорноземи 
звичайні, перегнійно-карбонатні, темно-сірі та сірі опідзолені, а також 
окультурені дерново-підзолисті легко- і середньо суглинкові ґрунти. На дерново-
підзолистих, середньо і важко суглинкових ґрунтах необхідно вносити органічні 
добрива (перегній, перепрілий гній, або перепрілий торфогнойовий компост в 
нормі 30-40 т/га. Не можна також під часник вносити свіжий гній, так як при 
цьому погіршується фіто санітарний стан рослин часнику, а отже якість 
продукції – звідси гниття, ураження рослин хворобами і шкідниками.  

 
 

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


26 

2020 / № 23 (140) 

 

 

За підвищеної кислотності грунту слід обов’язково провести вапнування з 
урахуванням гідролітичної кислотності.  

Попередник. Часник відноситься до рослин, які позитивно відзиваються на 
післядію органічних добрив. Саме тому його краще розміщувати після добре 
удобрених ранніх гарбузових, бобових, зеленних культур, ранньої білоголової та 
цвітної капусти.  

Для часнику найкращими попередниками в польовій сівозміні є озимі 
зернові, зернобобові, на зелений корм, багаторічні трави, конюшина, люцерна, 
кукурудза на силос, чисті та сидеральні пари. Також часник є добрим 
попередником для інших овочевих культур, оскільки після збирання часнику 
(залежно від сортових особливостей) в I-III декаді липня, поле можна 
використовувати під повторні культури – пекінську капусту, кріп, салат, шпинат 
та інші. 

На дерново-підзолистих середньо і важко суглинкових ґрунтах, 
використовують сидеральні культури, як гіркий люпин, олійна редька, гірчиця 
біла, які після заорювання  збагачують грунт біомасою в кількості 300-500 ц/га. 
Це сприяє покращенню фітосанітарного стану та структури ґрунту, сприяє 
нагромадженню легкодоступних поживних речовин для цієї рослини.  

Часник не можна розміщувати після рослин родини цибулиних, так як вони 
мають спільні хвороби і шкідники. Тому часник необхідно повертати на те саме 
поле, або після цибулинних не раніше як через 5-6 років.  

Підготовка ґрунту залежить від попередника і спрямована на  покращення 
водно-повітряного режиму ґрунту, нагромадження і збереження в ґрунті 
легкодоступних елементів живлення, а також боротьбі з бур’янами, шкідниками 
і хворобами.  

Часник є вимогливим до поживних речовин овочева рослина. Коренева 
система часнику в основному зосереджена в орному горизонті грунту. 
Важливим значенням для підвищення урожайності і якості часнику має система 
удобрення, особливо у осінній період, оскільки закладається фундамент для 
майбутнього росту і розвитку рослин у весняно-літній період. Дози мінеральних 
та органічних добрив під часник визначають, враховуючи рівень запланованого 
врожаю, вмісту основних поживних елементів у ґрунті та добривах, коефіцієнту 
використання поживних елементів з ґрунту і добрив.   

Удобрення. Залежно від типу грунту під передпосадкову культивацію 
вносять мінеральні добрива, тукосуміші різних марок з переважанням 
фосфорно-калійних елементів таких як 4:17:40, 7:20:27 та ін. в нормі 350-600 кг 
на га. Високу ефективність вирощування показує нове комплексне мінеральне 
добриво Нітроамофоска-М, яке має такий хімічний склад: N – 9,0%, P2O5 – 
18%, K2O – 22%,  CaO – 20%, S – 1,2% та мікроелементи Na2O – 0,5%, MgO – 
0,5%, Fe – 0,1%, Zn – 97,8 мг/кг, Cu – 6,5 мг/кг, Mn – 310 мг/кг. Виготовлено на 
основі африканських фосфоритів, що вміщають P2O5 різного ступеня 
засвоюваності (водорозчинна форма, форма засвоювана в мурашиній та 
лимонній кислоті). Дані фосфорити містять Cu, Zn, Mn, Mo, Ni, S, Fe та ін.  
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Унікальність цього добрива полягає в тому, що 
наявність у його складі карбонатів кальцію та магнію 
забезпечують меліоративний ефект, який проявляється в 
нейтралізації підвищеної кислотності, покращення 
агрофізичних властивостей грунту та створення 
агрономічно-цінної його структури. Тому внесення таких 
добрив є ефективним на кислих ґрунтах. 

В осінній період перед посадкою також застосовують нітроамофоску марки 
17:17:17, полі фоску марки NPK(S) 6-20-30-(7), а також добрив ЯраМіла марки 
Ferticare Hydro (6-14-30). Під культивацію з органічних добрив можна 
використовувати перегній в дозах 30-40 т/га, який вносять перед садінням 
часнику, а також використовують екологічно-безпечні органічні добрива нового 
покоління пролонгованої дії такі як Біоактив, Біопроферм та Біогумус в нормі 6-
10 т/га. На кислих ґрунтах дуже ефективним фактором є внесення під 
передпосадкову культивацію деревного попелу в нормі 150-300 кг/га. Із азотних 
добрив під передпосадкову культивацію вносять також при потребі аміачну 
селітру, або  сульфат амонію в нормі 100-200 кг/га. Решту азотних добрив в нормі 
100-200 кг вносять весною після появи сходів на 15-20 день у вигляді 
підживлення, а також в період вегетації рослин. 

Дослідження проведені в різних ґрунтово-кліматичних зонах України 
показують, що високі врожаї часнику доброї якості можна одержати за поєднання 
органо-мінеральної системи удобрення.  

Садильний матеріал і його підготовка. В овочівництві вибір сорту є 
важлива запорука одержання високого врожаю будь якої культури. Не винятком є 
і часник. У великих фермерських господарствах ставка робиться на сорти, які 
адаптовані до конкретних ґрунтово-кліматичних умов.  

У Львівському національному аграрному університеті створені сорти Лідер, 
Спас, Лідія, які користуються попитом населення. На сьогодні колекції 
екологічних форм часнику налічує більше 300 зразків із усіх регіонів України і 
близького зарубіжжя.  

До садіння часнику вибирають здорові, достатньо вирівняні за формою і 
кольором, щільні добре криті сухими лусками великі та середні за розмірами 
цибулини без механічних пошкоджень. За 1-2 доби, максимум 4-5 діб до садіння 
цибулини лущать тому що за більш раннього лущення зубки швидко уражуються 
хворобами, погано зберігаються і втрачають схожість.  

Перед висаджуванням зубки часнику калібрують за розміром.                                       
Для висаджування краще використовувати крупні зубки (6 г і більше) та середні   
(3-5,9 г).  Такі зубки краще укорінюються ніж дрібні (менше як 3 г).                      
У фермерських господарствах, що займаються часником, відібрані фракції 
обов’язково підлягають профілактичній обробці проти шкідників та хвороб. 
Сьогодні є багато способів оздоровлення садивного матеріалу, використовуючи 
фундазол та інші препарати. 
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Найбільш поширений спосіб садіння часнику у 
західному регіоні є широкорядний з міжряддям 45см. 
Відстань між рослинами у рядку залежить від сорту 
та величини садивного матеріалу і може коливатися 
від 3 до 9 см. На не великих ділянках, зокрема у 
приватному секторі часник можна садити із шириною 
міжряддя 30-35 см при цьому збільшуючи відстань 
між рослинами до 10-12 см. 

Глибина садіння часнику залежить від величини зубки чи одно зубки і 
коливається від 7-8 см (середня фракція) до 10-12 см (велика фракція). 
Висаджують часник в основному в ручну, на великих площах використовують 
спеціальні машини для садіння часнику.  

Необхідно зазначити, що одним із прийомів 
підвищення урожайності часнику є 
передпосадкове опудрювання або замочування 
зубків у розчинах мікроелементів. На сьогодні 
великою популярністю користуються хелатні 
сполуки мікроелементів для обробки садивного 
матеріалу, наприклад Вімпел,  Реаком, Біоглубін, 
Ріваль та інші.  

У західному регіоні України кращим терміном садіння є перша половина 
жовтня, хоча на практиці цей процес може тривати цілий місяць.  

Догляд за рослинами. Осінню після висаджування вносять гербіцид Стомп 
33 к.е. 4-6 л/га. Для боротьби з бур’янами застосовують препарати Тотріл 
(22,5%) проти однорічних дводольних бур’янів з нормою 1,5-3 л/га, 
обприскування посівів проводять у фазі 2-4 листків часнику озимого. Проти 
однорічних злакових та дводольних бур’янів застосовують також препарат Гоал 
2Е у дозі 0,5 л/га за висоти бур’янів 5-7 см і висоти часнику 5-10 см. Для 
боротьби проти шкідників, зокрема цибулевої мухи у весняні сонячні дні (III д. 
квітня – II декада травня) посіви часнику профілактично обробляють 
інсектицидами такими як Карате Зеон к. е. 0,2 л/га, Конфідор 0,4 л/га та ін.                       
Для боротьби проти іржі та інших хвороб профілактично застосовують 
фунгіциди  Імпакт, Фундазол, Амістар Екстра, Аканто плюс згідно рекомендацій 

Для одержання більш високого врожаю часнику і 
великих зубків важливим агрозаходом є видалення 
верхньої частини стрілок із суцвіттям. Такий агрозахід 
дозволяє одержати товарні цибулини часнику окремих 
сортів на 20-40%.  

Своєчасне видалення квітконосного стебла 
стрілок забезпечує перерозподіл рослин поживними 
речовинами на формування підземної цибулини та   
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покращує товарність, збільшується кількість великих цибулин і прискорює 

дозрівання часнику на 8-15 днів. 
Рослини часнику після застосування гербіцидів та фунгіцидів, а також після 

видалення стрілки одержують стрес, тому в технології після таких агрозаходів 
доцільно застосовувати антистресанти такі як Амінокат в нормі 0,5 л/га, Разормін 
(0,5 л/га), Мегафол (1-2 кг/га), а також Атонік 0,2 л/га. 

Збирання врожаю. В західному регіоні строки збирання залежать від 
біологічних особливостей сорту, умов вирощування та строку садіння. 
Орієнтовним часом збирання часнику є його повна технічна стиглість, а за 
народним календарем після свята Івана Купала, що припадає на 7 липня. 
Запізнення із збиранням приводить до погіршення якості та лежкості продукції так 
як у перестиглих цибулин розтріскуються покривні луски, а при дуже пізніх 
строках збирання (кінець липня-серпень місяць) вони розсипаються на зубки при 
цьому це веде до зниження урожай. Збирають його у суху погоду у короткі терміни 
впродовж 3-7 днів. 

Для стрілкуючих форм часнику характерною ознакою технічної стиглості є 
підсихання нижніх листків та пожовтіння верхніх кінчиків листків, початок 
формування сухих лусок на цибулині, у рослин із знятою стрілкою масове 
пожовтіння листків. Рослини викопують в ручну, або спеціальними технічними 
копалками.  

Зібраний часник просушують протягом 3-5 днів у полі, або переносять у 
закриті приміщення з доброю вентиляцією повітря. Необхідно зауважити, що під 
впливом прямого сонячного проміння, безпосередньо у польових умовах, гине 
значна частина кліщів, нематод, бактерій, що веде до підвищення стійкості рослин 
до уражання хворобами при зберіганні. Висушені цибулини очищають від ґрунту, 
обрізають секатором кореневу систему на 0,3-0,5 см від денця, а залишки 
надземної частини на 2-3 см від цибулини. Очищені, просушені і відсортовані 
цибулини часнику поміщають у невеликі ящики і закладають на зберігання.    

Для промислового вирощування часнику найбільш поширені сорти: Любаша, 
Промитей, Дюшес, Спас, Мерефянський білий та ін. Вибір за вами! 
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Заорювання соломи потребує 

додаткового внесення азоту 

При заорюванні соломи у ґрунт потрібно обов’язково вносити азот, 
необхідний їй на власну мінералізацію. Натомість дефіцит азоту призводить до 
зниження рівня врожаю. 

Через недостатність азоту в соломі (С : N = 60–100) вона акумулює 40–50 
кг/га ґрунтового азоту на власну мінералізацію, доки не буде досягнуто 
співвідношення С : N = 20. 

Тому, на початкових етапах росту й розвитку рослин спостерігається 
дефіцит азоту, якщо в ґрунт разом із соломою додатково не вносять азот 
мінеральних добрив. 

В середньому для мінералізації 1 тонни соломи потрібно 10 кг/га азоту. 
Водночас велике значення має співвідношення вуглецю й азоту: за 
співвідношення 20 : 1 мінералізація буде повноцінною. 

Через високий уміст вуглецю, а також погане його співвідношення з азотом 
розкладання соломи в ґрунті й фіксація елементів (мінералізація) відбувається 
дуже повільно (до 2 років). 

Джерело: www.agrotimes.net 

Джерело: www.animal-show.kiev.ua 
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Джерело: ДП “Oбласний 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 4,00 4,00 4,00 

Картопля стандарт 7,00 7.50 8,00 

Гриб печериця 27,00 32,50 38,00 

Буряк столовий 4,00 4,00 4,00 

Гарбуз 5,00 7.50 10,00 

Морква стандарт 3,00 3,50 4,00 

Капуста савойська 12.00 12,00 12,00 

Капуста броколі 50,00 52,50 55,00 

Гриба гливи 55,00 55.00 55,00 

Капуста пекінська 8,00 9,00 10,00 

Кабачок 40,00 40,00 40,00 

Капуста червоноголова 7,00 9,50 12,00 

Перець гострий зелений 50,00 55,00 60,00 

Помідор салатний жовтий 35,00 35,00 35,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,50 3,80 4,00 

Цибуля зелена 60,00 70,00 80,00 

Салат 50.00 65,00 80,00 

Редька чорна 7,00 7,00 7,00 

Часник 53,00 54,00 55,00 

Яблуко Ренет Симиренка 10,00 11,50 13,00 

Груша сушена дольки 65,00 65,00 65,00 

Яблуко Чорний принц 10.00 11,00 12,00 

Яблуко  Ліголь 10,00 11,50 13,00 

Яблуко Голден 9,00 12,00 15,00 

Яблуко Гала 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Муцу 15,00 15,50 16,00 

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

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 14.12.2020 р.)  (1 кг/ грн.) 

2020 / № 23 (140) 

Яблуко Чемпіон 10,00 11.00 12,00 

Яблуко Декоста 11,00 12,00 13,00 

Груша 25.00 32,50 40,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 14.12.2020 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. 

 

 

2020 / № 23 (140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” ; 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 10000  

Висівки пшеничні 5100 

Гірчиця 15000 12100  

Горох 8700 7400 8120  240 

Жом буряка гран 8000 

Зелений горох 10000 380 

Коріандр 21500 

Кукурудза 7212  6872 6767 6517  215  200 200 

Льон 13500 12421 

Люпин 7000  

Макуха ріпакова 7300 

Макуха соєва 17600 

Мука в/с 370 

Нут 15000 15000 

Овес 5850 5500 

Олія соняшникова 1080 900 

Просо 6550 5795 

Пшениця 1 клас 8000 

Пшениця 2 клас 8013  7663  8050 7600 238 248 

Пшениця 3 клас 8009  7574  7650 238 236 

Пшениця 4 клас 7933  7367  7500 235 

Пшениця 6 клас 7030  

Ріпак з ГМО 14000 14000 420 

Розторопша 33000  

Соєва олія 28000 28400  

Соняшник 18400 17829 18160  17233 

Сорго біле 7000 6696 6445  

Сорго червоне 7200 6452 210 

Соя 16388 16551 16725 16354 515 435 370 

 


