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На сімейні фермерські 

господарства Львівщини планують 

надати 1.5 млн грн із обласного 

бюджету 

Особливістю Львівщини є те, що 52% валового виробництва 
сільськогосподарської продукції зосереджено в особистих селянських 
господарствах. В області налічується понад 500 селянських господарств, які 
утримують трьох і більше корів. Ці господарства вже мають потенціал  для 
створення сімейних фермерських господарств. 

Понад 20% малих сільськогосподарських виробників здійснюють 
комерційну діяльність, реалізуючи продукцію власного виробництва переважно 
на локальних (місцевих) ринках, решта – ведуть натуральне та напівнатуральне 
виробництво. Ці виробники також можуть створювати сімейні фермерські 
господарства для роботи у правовому полі, отримання фінансової допомоги для 
створення матеріальної бази та забезпечення соціальних гарантій при досягненні 
пенсійного віку. 

«Для успішного ведення сімейного фермерства була й залишається 
необхідність механізації ручної праці, закупівлі обладнання для тваринницьких 
приміщень, зберігання та доїння молока, самохідної та іншої 
сільськогосподарської техніки для обробітку ґрунту при посівних роботах, 
збиранні врожаю, заготівлі кормів та інших транспортних роботах. Тому вкрай 
актуальним є надання фінансової підтримки домогосподарствам, які 
трансформуються у фермерські господарства сімейного типу та прагнуть 
покращити якість продукції й модернізувати власне виробництво», – зазначила 
директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Тетяна 
Гетьман. 

У 2020 році, в межах реалізації Комплексної програми підтримки та 
розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, 
вперше надано безповоротну фінансову підтримку сімейним фермерським 
господарствам на реалізацію інвестиційних проектів в розмірі 504,9 тис гривень. 
Учасниками Програми стали 11 СФГ. 

Робота зі створення СФГ в області продовжиться й у 2021 році. 
Комплексною програмою підтримки та розвитку сільського господарства у 
Львівській області на 2021-2025 роки передбачено 1,56 млн гривень на фінансову 
підтримку сімейних фермерських господарств (без набуття статусу юридичної 
особи) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, 
поголів’я великої рогатої худоби. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Звіт Головного управління ДПС 

 у Львівській області для 

членів  Громадської ради 

23 березня відбулося засідання Громадської ради при ДПС області за 
участю голови управи Львівської Аграрної палати Ігоря Вуйцика. 

В рамках засідання Громадської ради заступник начальника ГУ ДПС у 
Львівській області Марія Мельник представила звіт Головного управління про 
діяльність та результати роботи податкової служби Львівщини у 2020 році.  

За інформацією податківців регіону, у 2020 році податкова служба 
забезпечила збір податків, зборів до загального фонду Державного бюджету 
України у сумі майже 14 млрд грн.  

У 2020 році у розрізі основних податків забезпечено виконання 
індикативних показників з надходження до загального фонду державного 
бюджету по податку на прибуток підприємств на 109,0 відс (+123 млн грн), 
податку на доходи фізичних осіб та військового збору на 105,6 відс (+232 млн 
грн), податку на додану вартість на 102,5 відс (+134 млн грн), рентній платі за 
користування надрами на 107,8 відс (+91,5 млн грн) та інших. 

ДПС у Львівській області у 2020 році забезпечено надходження податкових 
платежів до місцевих бюджетів в сумі 14, 9 млрд. гривень.  

Станом на 01 січня 2021 року на обліку в ГУ ДПС перебувало 194 920 
суб’єктів господарювання в тому числі 15 266 платників ПДВ. 

В рамках засідання громадської ради обговорювалися також питання 
динаміки плати за землю в ОТГ області. 

Джерело: www.dairycongress.org/2021/ukr 
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Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

30 березня Верховна Рада України прийняла  Закон  “Про надання допомоги 
застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 
заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

Закон спрямований на підтримку застрахованих осіб у зв’язку із 
запровадженням на території окремих адміністративно-територіальних одиниць з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, обмежувальних протиепідемічних 
заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб’єктів бізнесу. 

Згідно із Законом, застрахована особа має право на отримання допомоги на 
підставі самостійного звернення такої фізичної особи. Допомога застрахованим 
особам виплачується: - за рахунок коштів Державного бюджету України - у 
розмірі вісім тисяч гривень; - за рахунок коштів місцевого бюджету - у розмірі, 
визначеному рішенням органу місцевого самоврядування». 

Законом встановлено, що застрахована особа, яка має право на отримання 
допомоги, передбаченої цим Законом, має бути: 

- найманим працівником суб'єкта господарювання, основний вид 
економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому 
подається звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у 
Переліку видів економічної діяльності, 

- або фізичною особою-підприємцем, основний вид економічної діяльності 
якого заявлений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на останній 
день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання 
допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку видів економічної 
діяльності. 

Застрахована особа має право звернутися із заявою про виплату допомоги 
застрахованим особам протягом 30 днів із дня запровадження на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних 
протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 
питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, подає списки на 
виплату допомоги застрахованим особам з Державного бюджету України 
уповноваженому Кабміном України банку для проведення платежів, який 
перераховує кошти застрахованим особам не пізніше наступного операційного 
дня після їх надходження. 

Фінансова підтримка бізнесу 

 в карантинний період 
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Джерело: www.tax.gov.ua 

Починаючи з 1 квітня 2021 року платники податків щокварталу, протягом                          
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 
кварталу, подають об’єднану звітність з податку на доходи фізичних осіб та 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 
Розрахунок).  

Форма та Порядок заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів 
України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних 
осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і 
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних 
осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року №111/26556 (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 року № 773).  

До складу Розрахунку входять 6 додатків, які є невід’ємною його частиною, і 
подаються до контролюючого органу у складі такого Розрахунку. 

Заповнення показників у Розрахунку та додатках здійснюється з розбивкою 
по місяцях звітного кварталу. 

Всі реквізити Розрахунку та додатків є обов’язковими для заповнення. 
Останній день подання Розрахунку за 1 квартал 2021 року для платників 

податків – 11 травня 2021 року. 

Актуальні питання податкової звітності 

На сайті ДПС можна переглянути актуальні дані 

про нормативну грошову оцінку землі  

ДПС у Дніпропетровській області інформує, що рішення рад щодо 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється 
відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує 
бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової 
оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних 
рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 
плановим періодом. 

Інформація про нормативну грошову оцінку земель розміщена на 
офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: 
Головна/Довідники/Інформація про нормативну грошову оцінку земель. 

На порталі ДПС розміщено зведену інформацію щодо проведення 
нормативної грошової оцінки земель, а не по кожній земельній ділянці. Дані 
про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як 
витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на 
підставі якого обчислюється сума земельного податку або орендної плати. 

 Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Збільшаться штрафи 

 за порушення пожежної безпеки  

Верховна Рада України  схвалила проєкт Закону № 4157 “Про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог 
техногенної та пожежної безпеки”. 

Закон спрямований на забезпечення належного рівня пожежної та 
техногенної безпеки шляхом підвищення відповідальності за порушення 
встановлених законодавством вимог у цих сферах. 

Законом внесено зміни до статі 270 Кримінального кодексу України, якою 
запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної 
та пожежної безпеки, якщо це спричинило виникнення пожежі або аварії, якою 
заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі. 

Законом також внесено зміни до статей 175, 183, 1888, 223, 255 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення в частині збільшення розміру 
штрафів за: 

- порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної 
безпеки; 

- здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без 
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання 
вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки та невиконання приписів, 
розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у 
сфері техногенної та пожежної безпеки; 

- завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. 
Згідно із Законом, «Завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального 

підрозділу (частини), поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 
або інших аварійно-рятувальних формувань - тягне за собою накладення штрафу 
від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Зокрема, за порушення пожежної безпеки адмінштраф буде 510-1700 грн, а 
за невиконання приписів, розпоряджень та постанов контрольних органів – 1020-
3400 грн 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Особливості складання нових податкових 

накладних  за ставкою ПДВ у 14 % 

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. 
№131 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 
фінансів України» (далі – Наказ №131), яким затверджено особливості складання 
податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, що 
складаються за операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської 
продукції відповідно до кодів УКТ ЗЕД, які з 01.03.2021 р. підлягають 
оподаткуванню за ставкою 14 % (далі – окремі сільськогосподарські товари). 

Зокрема, Наказом № 131 викладено в нових редакціях форми ПН та РК 
щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів 
сільськогосподарської продукції» ставки ПДВ у розмірі 14 % до операцій з 
постачання окремих сільськогосподарських товарів. 

Податкові накладні за операціями з постачання окремих 
сільськогосподарських товарів складаються з урахуванням таких особливостей: 

- операції з постачання окремих сільськогосподарських товарів за вибором 
платника можуть бути вказані в податковій накладній або одночасно з іншими 
операціями з постачання, оподаткування яких здійснюється за різними ставками 
(20 %, 7 % та/або 0 %), або ж в окремій податковій накладній; 

- у графі 8 розділу “Б” (таблична частина) податкової накладної, що 
складається за операціями з постачання окремих сільськогосподарських товарів, 
вказується код ставки “14”; 

- у графі 3.1 розділу “Б” (таблична частина) податкової накладної, що 
складається за операціями з постачання окремих сільськогосподарських товарів, 
вказується не менше шести знаків коду УКТ ЗЕД, якщо здійснюється постачання 
товарів, що належать до груп кодів УКТ ЗЕД 0104 10, 1204 00, 1206 00, 1212 91; 

у розділі “А” податкової накладної обсяг операцій з постачання окремих 
сільськогосподарських товарів вказується в рядку VІІІ розділу “А”, сума податку 
вказується в рядку V розділу “А”. Загальна сума податку, нарахована за ставками 
ПДВ 20, 14 та 7 %, вказується в рядку ІІ розділу “А”, в рядку І розділу “А” 
зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті за операцією. 

Оскільки оподаткуванню за ставкою 14 % підлягають операції з постачання 
окремих сільськогосподарських товарів, які здійснені з 01.03.2021 р. (відбулася 
перша подія), податкова накладна із застосуванням ставки податку 14 % не може 
бути складена раніше вказаної дати. 

У разі часткової оплати за товар і подальшого постачання всієї партії товару 
(оплаченої та неоплаченої частин) слід узяти до уваги наступне: 



9 

2021 / № 6 (147) 

Якщо до 01.03.2021 р. платником було отримано попередню оплату за 
частину окремих сільськогосподарських товарів, що підлягають поставці, і 
складено відповідну податкову накладну за ставкою 20 %, а поставка всього 
обсягу товару відбувається після 01.03.2021 р., то на дату поставки повної партії 
товару платник податку повинен скласти другу податкову накладну з огляду на 
різницю між повною вартістю поставленого товару та сумою попередньої 
оплати, що була сплачена за його частину (оскільки це є першою подією за 
операцією з постачання товару, який не був оплачений авансом). Така податкова 
накладна складається із застосуванням ставки податку 14 %. 

Застосування перерахованих вище особливостей складання податкової 
накладної за операціями з постачання окремих сільськогосподарських товарів 
забезпечено ДПС для складання податкової накладної в електронному вигляді, у 
тому числі і в електронному кабінеті платника податків. 

Особливості складання розрахунків коригування до податкових накладних 
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V Кодексу, якщо після 

постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх 
вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у 
випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні 
постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових 
зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають 
відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової 
накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та 
зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Коригування ставки податку шляхом складання розрахунку коригування не 
здійснюється. 

Отже, у разі якщо перша подія при постачанні окремих 
сільськогосподарських товарів відбулася до вказаної дати, перерахунок ставки 
ПДВ (з 20 % на 14 %) і суми податку на дату настання другої події за такою 
операцією не здійснюється. 

Враховуючи те, що ставка ПДВ 14 % застосовується до операцій з 
постачання окремих сільськогосподарських товарів, перша подія при постачанні 
яких відбулася з 01.03.2021 р., коригування операцій, за якими перша подія 
(відвантаження товару або перерахування передоплати/авансу) настала до 
вказаної дати, відбувається за ставкою податку, яка була чинною на момент 
настання такої першої події (за ставкою 20 %). 

При здійсненні коригування слід враховувати наступне: 
1. Якщо за операціями з постачання окремих сільськогосподарських товарів, 

за якими перша подія настала до 01.03.2021, починаючи з 01.03.2021 р. 
відбувається повернення авансового платежу або поставлених товарів (повністю 
чи частково), коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється з 
огляду на ставку ПДВ у розмірі 20 %. 
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2. Якщо, починаючи з 01.03.2021 р., за операціями з постачання окремих 
сільськогосподарських товарів відбувається зміна кількості або вартості товарів, 
поставлених до вказаної дати, у бік зменшення або в межах суми, на яку на дату 
першої події була складена податкова накладна, у розрахунку коригування до 
податкової накладної, що була складена за операцією з постачання таких товарів, 
зазначається ставка ПДВ, вказана у податковій накладній, що коригується (20 %). 

3. Якщо, починаючи з 01.03.2021 р., за операціями з постачання окремих 
сільськогосподарських товарів відбувається збільшення вартості або кількості 
товарів, поставлених/оплачених до вказаної дати, розрахунок коригування до 
податкової накладної, що була складена на дату постачання таких 
товарів/попередньої оплати за такі товари, складається з урахуванням таких 
особливостей: 

3.1. якщо першою подією була сплата авансу та, починаючи з 01.03.2021 р., 
відбувається перегляд ціни у бік збільшення: 

- на дату доплати/відвантаження товарів (надання послуг) складається 
розрахунок коригування, в якому зі знаком “мінус” вказується рядок з податкової 
накладної, який коригується, та додається новий рядок, в якому вказуються нова 
(перерахована) ціна одиниці товару та кількість товару, перерахована з огляду на 
таку нову ціну, в межах суми отриманого авансу (сума компенсації залишається 
незмінною, оскільки сума отриманого авансу не змінюється) із застосуванням 
ставки податку 20 %; 

- на цю ж дату складається друга податкова накладна з огляду на суму 
доплати / перевищення вартості загального обсягу оплачених (поставлених) 
товарів/послуг над обсягом отриманої попередньої оплати. У такій податковій 
накладній вказуються нова (перерахована) ціна та відповідна кількість товарів, 
розрахована з огляду на таку нову (перераховану) ціну товарів, яка відповідає 
сумі додаткової оплати. Така податкова накладна складається із застосуванням 
ставки податку 14 %. 

 Джерело: www.visnuk.com.ua 

Рекомендації для бізнесу з оформлення звітів  

з оцінки впливу на довкілля 

При складанні звіту ОВД можна користуватися Загальними методичними 
рекомендаціями, які затвердило Міндовкілля.  Рекомендації допоможуть 
суб’єктам господарювання та розробникам звітів підготувати повний  звіт, що 
дозволить усунути невизначеність і прогалини про плановану діяльність та її 
наслідки.  Розміщені рекомендації на сайті Міндовкілля. 

За посиланням ви знайдете рекомендації з: 
- обсягу досліджень і деталізації про стан довкілля; 
- методів оцінки впливу на кліматичні цілі, атмосферне повітря, води, 

земельні ресурси і ґрунти, біорізноманіття, здоров’я населення; 
- складання плану заходів і програми моніторингу впливу на довкілля. 

Джерело: www.mepr.gov.ua 
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Джерело: www.minjust.gov.ua 

З розвитком цифрових технологій, здається, чи не кожна сфера нашого життя 
почала активний перехід в онлайн.  

Базову правову допомогу можна і потрібно надавати онлайн. Людям зовсім 
не обов’язково щоразу фізично відвідувати центри і бюро правової допомоги, які 
сьогодні працюють. Наближення надавачів послуг до тих, хто цих послуг 
потребує, є вимогою часу. Адже карантин, запроваджений у країні через епідемію 
коронавірусу, змінив повсякденне життя українців, вніс чимало коректив у роботу 
підприємств, установ та організацій. Система безоплатної правової допомоги – не 
виняток, адже необхідно було швидко організувати роботу в новому форматі. 

Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога» є, так би мовити, 
«юрист у смартфоні». За його допомогою можна перевірити, чи маєте ви право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, надіслати запит на отримання адресної 
правової допомоги, знайти за допомогою геолокації найближчий центр або бюро 
правової допомоги, автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД                    
0 800 213 103, замовити письмову юридичну консультацію тощо. 

Чому варто собі на смартфон встановити застосунок «Безплатна правова 
допомога»? 

Тому що в ньому зібрано все, що стосується послуг системи БПД: посилання 
на профільний закон; роз’яснення «первинка-вторинка»; можна швидко з’ясувати, 
хто має право на вторинку; є телефон гарячої лінії; запит на email-консультацію 
під рукою; можна дати запит на отримання адресної допомоги; можна знайти, де 
найближчий центр або бюро (+карта); є контакти центральних органів влади; 
можна дізнатися, які ще ГО можуть надати правову допомогу в регіоні; можна 
прочитати найактуальніші консультації з довідково-інформаційної платформи 
«WikiLegalAid». 

Завантажити застосунок «Безоплатна правова допомога» можна у Google Play 
чи App Store за посиланням: https://bit.ly/3hwwgqR. 

Крім того, отримати правову інформацію з широкого кола питань ще й 
завдяки іншому мобільному застосунку – «Твоє право». 

Цей додаток  – це мобільний порадник, який акумулює в собі відповіді на 
найбільш актуальні питання правового характеру разом із визначеннями, 
поясненнями, посиланнями на відповідні нормативно-правові акти, алгоритмами, 
прикладами потрібних заяв та документів для визначених категорій громадян.                   
У додатку користувач отримує покроковий алгоритм дій стосовно захисту та 
відновлення своїх прав, а також максимум корисної інформації та посилання на 
законодавчу базу. Разом із тим, застосунок «Твоє право» містить не лише правову 
інформацію, а й надає можливості переходу на зовнішні ресурси, наприклад на 
електронні державні сервіси. 

Мобільний додаток  

 «Безоплатна правова допомога» 

https://bit.ly/3hwwgqR
https://bit.ly/3hwwgqR
https://bit.ly/3hwwgqR
https://bit.ly/3hwwgqR
https://bit.ly/3hwwgqR
https://bit.ly/3hwwgqR
https://bit.ly/3hwwgqR
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Джерело: www.dpss.gov.ua 

Джерело: www.agrotimes.net 

Звернення споживачів щодо неякісних товарів 

Захист прав споживачів – пріоритетний напрямок роботи 

Держпродспоживслужби. 

Незабаром планується запуск проекту е-споживач, який дасть можливість 

подавати скарги онлайн лише за декілька кліків. 

Крім того, проектом передбачається створення відповідної служби 

підтримки споживачів. 

Поки ж звернутися до Держпродспоживслужби можна за цілодобовими 

телефонами: (044)-364-77-80; 050- 230-04-28. 

Крім того, Управління захисту споживачів є структурним підрозділом 

Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. 

Працівники знаходяться за адресою: м. Львів, пр. В.Чорновола, 59, тел./факс 

(032) 231 76 93, e-mail: consumer@lvivdpss.gov.ua 

Скарги та офіційне листування приймаються за адресою: м. Львів, вул. 

Вітовського, 18. 

Застереження щодо форс-мажорних обставин 

потрібно прописувати в договорах 

Агровиробники в договорах щодо постачання продукції мають обов’язково 
фіксувати застереження щодо форс-мажорних обставин. Це спростить і зробить 
комфортнішим отримання виробниками сільгосппродукції відповідного 
сертифікату. 

За словами  першого віце-президента Торгово-промислової палати України 
Михайла Непрана, форс-мажор у сільському господарстві є «традиційним» 
питанням, яким палата займалася останні 45 років. Тому заморозки, зливи, 
посухи і т.д. можна назвати форс-мажором «постійної дії» в агросфері.  

«Безумовно, дуже важливо для тих, хто займається аграрним бізнесом, 
обов’язково фіксувати в договорах застереження щодо форс-мажорних 
обставин. За зобов’язаннями між резидентами України (наприклад, 
щодо постачання зерна, сої чи інших сільгоспкультур усередині країни), 
зазвичай є рекомендація у застереженні вказувати, що факт настання форс-
мажорних обставин засвідчується не тільки Торгово-промисловою 
палатою України, а й уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою 
палатою. Це спростить і зробить комфортнішим отримання виробниками 
сільгосппродукції сертифікату про форс-мажорні обставини», – зауважив 
Михайло Непран.  
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Джерело: www.me.gov.ua 

Мінекономіки прийняло наказ «Про затвердження методів інспектування, 
огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи 
(аналізів)» для продуктів рослинного походження, насіння і живих рослин. 

Наказом визначаються: 
1) методи інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, в залежності 

від об’єкту регулювання, способу його транспортування і зберігання; 
2) процедури відбору виїмок (зразків) від об’єктів регулювання в 

залежності від їх виду і методу огляду; 
3) способи формування і розміри об’єднаних та середніх проб об’єктів 

регулювання; 
4) розміри зразків об’єктів регулювання для проведення фітосанітарної 

експертизи; 
5) методи проведення фітосанітарної експертизи і механізмів їх 

застосування. 
“Ми зробили ще один вагомий крок у питанні реформування 

фітосанітарних процедур, який наближає Україну до європейських та 
міжнародних стандартів!” , – сказав заступник Міністра Сергій Глущенко. 

Наказом зменшено розміри зразків, які мають відбиратися під час 
здійснення огляду об’єктів регулювання, оскільки при застосуванні сучасного 
обладнання і методів відбору встановлені до цього у ДСТУ обсяги не є 
виправданими. “Зменшення розмірів зразків має зменшити навантаження і 
витрати бізнесу”, – додав заступник Міністра. 

Вимоги наказу ґрунтуються на положеннях: 
1) Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів (МСФЗ) № 23, № 27 і 

№ 31 (cutt.ly/pxkExvA); 
2) Стандартів Європейської та Середземноморської організації захисту 

рослин РМ 3 і РМ 7 (cutt.ly/MxkWQFr); 
З наказом можна ознайомитись за посиланням: cutt.ly/0xlypOl. 

В Україні діятимуть нові підходи  

до фітосанітарних процедур 

http://cutt.ly/pxkExvA?fbclid=IwAR04ECPc-ejJ6jTfukxXxG99cM-sA-L2w_6HbejMybplAlcJCLvQhCpxK9c
http://cutt.ly/pxkExvA?fbclid=IwAR04ECPc-ejJ6jTfukxXxG99cM-sA-L2w_6HbejMybplAlcJCLvQhCpxK9c
http://cutt.ly/pxkExvA?fbclid=IwAR04ECPc-ejJ6jTfukxXxG99cM-sA-L2w_6HbejMybplAlcJCLvQhCpxK9c
http://cutt.ly/pxkExvA?fbclid=IwAR04ECPc-ejJ6jTfukxXxG99cM-sA-L2w_6HbejMybplAlcJCLvQhCpxK9c
http://cutt.ly/pxkExvA?fbclid=IwAR04ECPc-ejJ6jTfukxXxG99cM-sA-L2w_6HbejMybplAlcJCLvQhCpxK9c
http://cutt.ly/MxkWQFr?fbclid=IwAR3rWMsfgnmxpr6EfOgAxWUSVpO5gA5Ki5esMZw69bi2DGmu1g5VkfodP78
http://cutt.ly/MxkWQFr?fbclid=IwAR3rWMsfgnmxpr6EfOgAxWUSVpO5gA5Ki5esMZw69bi2DGmu1g5VkfodP78
http://cutt.ly/MxkWQFr?fbclid=IwAR3rWMsfgnmxpr6EfOgAxWUSVpO5gA5Ki5esMZw69bi2DGmu1g5VkfodP78
http://cutt.ly/MxkWQFr?fbclid=IwAR3rWMsfgnmxpr6EfOgAxWUSVpO5gA5Ki5esMZw69bi2DGmu1g5VkfodP78
http://cutt.ly/MxkWQFr?fbclid=IwAR3rWMsfgnmxpr6EfOgAxWUSVpO5gA5Ki5esMZw69bi2DGmu1g5VkfodP78
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F0xlypOl%3Ffbclid%3DIwAR2QoY5bnVs8bn7-CI5ymIrDfGEDPcEBQk4Bf8BzAEGtYQYfSY39haSwNgY&h=AT0NNZLNkApBAN96QyC76aI64Bt7EItOdthoNGKRWbz8kYi0m4oNgNTDMOdUC6LTIwdsFrmcJHqa-IeCkJEj0Ei5vBtGTwX1sD5X_7NPindd3Q2KZkJt9xiTVMsbFCgq1xGj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2p8g1bHS2FvbYCmc6uCsVnaVEea5mE8I5OBTgkbDAT99O5qJ3BcFKudUVQM0gAYUrcEfbZ0iC03yzAVU2OCAFhgyaMLR_lTvPLOUdkpF1ViG_ka7EJz2Gc8t5db8uiPtJUfdl21reC6tLKfFrNlRj7aR-UbBYgfRoHF-Fa5rbg0lQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F0xlypOl%3Ffbclid%3DIwAR2QoY5bnVs8bn7-CI5ymIrDfGEDPcEBQk4Bf8BzAEGtYQYfSY39haSwNgY&h=AT0NNZLNkApBAN96QyC76aI64Bt7EItOdthoNGKRWbz8kYi0m4oNgNTDMOdUC6LTIwdsFrmcJHqa-IeCkJEj0Ei5vBtGTwX1sD5X_7NPindd3Q2KZkJt9xiTVMsbFCgq1xGj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2p8g1bHS2FvbYCmc6uCsVnaVEea5mE8I5OBTgkbDAT99O5qJ3BcFKudUVQM0gAYUrcEfbZ0iC03yzAVU2OCAFhgyaMLR_lTvPLOUdkpF1ViG_ka7EJz2Gc8t5db8uiPtJUfdl21reC6tLKfFrNlRj7aR-UbBYgfRoHF-Fa5rbg0lQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F0xlypOl%3Ffbclid%3DIwAR2QoY5bnVs8bn7-CI5ymIrDfGEDPcEBQk4Bf8BzAEGtYQYfSY39haSwNgY&h=AT0NNZLNkApBAN96QyC76aI64Bt7EItOdthoNGKRWbz8kYi0m4oNgNTDMOdUC6LTIwdsFrmcJHqa-IeCkJEj0Ei5vBtGTwX1sD5X_7NPindd3Q2KZkJt9xiTVMsbFCgq1xGj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2p8g1bHS2FvbYCmc6uCsVnaVEea5mE8I5OBTgkbDAT99O5qJ3BcFKudUVQM0gAYUrcEfbZ0iC03yzAVU2OCAFhgyaMLR_lTvPLOUdkpF1ViG_ka7EJz2Gc8t5db8uiPtJUfdl21reC6tLKfFrNlRj7aR-UbBYgfRoHF-Fa5rbg0lQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F0xlypOl%3Ffbclid%3DIwAR2QoY5bnVs8bn7-CI5ymIrDfGEDPcEBQk4Bf8BzAEGtYQYfSY39haSwNgY&h=AT0NNZLNkApBAN96QyC76aI64Bt7EItOdthoNGKRWbz8kYi0m4oNgNTDMOdUC6LTIwdsFrmcJHqa-IeCkJEj0Ei5vBtGTwX1sD5X_7NPindd3Q2KZkJt9xiTVMsbFCgq1xGj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2p8g1bHS2FvbYCmc6uCsVnaVEea5mE8I5OBTgkbDAT99O5qJ3BcFKudUVQM0gAYUrcEfbZ0iC03yzAVU2OCAFhgyaMLR_lTvPLOUdkpF1ViG_ka7EJz2Gc8t5db8uiPtJUfdl21reC6tLKfFrNlRj7aR-UbBYgfRoHF-Fa5rbg0lQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F0xlypOl%3Ffbclid%3DIwAR2QoY5bnVs8bn7-CI5ymIrDfGEDPcEBQk4Bf8BzAEGtYQYfSY39haSwNgY&h=AT0NNZLNkApBAN96QyC76aI64Bt7EItOdthoNGKRWbz8kYi0m4oNgNTDMOdUC6LTIwdsFrmcJHqa-IeCkJEj0Ei5vBtGTwX1sD5X_7NPindd3Q2KZkJt9xiTVMsbFCgq1xGj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2p8g1bHS2FvbYCmc6uCsVnaVEea5mE8I5OBTgkbDAT99O5qJ3BcFKudUVQM0gAYUrcEfbZ0iC03yzAVU2OCAFhgyaMLR_lTvPLOUdkpF1ViG_ka7EJz2Gc8t5db8uiPtJUfdl21reC6tLKfFrNlRj7aR-UbBYgfRoHF-Fa5rbg0lQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F0xlypOl%3Ffbclid%3DIwAR2QoY5bnVs8bn7-CI5ymIrDfGEDPcEBQk4Bf8BzAEGtYQYfSY39haSwNgY&h=AT0NNZLNkApBAN96QyC76aI64Bt7EItOdthoNGKRWbz8kYi0m4oNgNTDMOdUC6LTIwdsFrmcJHqa-IeCkJEj0Ei5vBtGTwX1sD5X_7NPindd3Q2KZkJt9xiTVMsbFCgq1xGj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2p8g1bHS2FvbYCmc6uCsVnaVEea5mE8I5OBTgkbDAT99O5qJ3BcFKudUVQM0gAYUrcEfbZ0iC03yzAVU2OCAFhgyaMLR_lTvPLOUdkpF1ViG_ka7EJz2Gc8t5db8uiPtJUfdl21reC6tLKfFrNlRj7aR-UbBYgfRoHF-Fa5rbg0lQ
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ДПС про декларування  доходів від 

ведення сільськогосподарської діяльності 

Головне управління ДПС у Полтавській області інформує, що  до 1 травня 

2021 року триває декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2020 

року. 

Враховуючи аграрну спрямованість області, ГУ ДПС області звертає увагу 

фізичних осіб, які самостійно одноосібно обробляють власні земельні ділянки 

(паї) загальною площею понад 2 гектари та отримують доходи від продажу 

сільськогосподарської продукції та громадян, які є власниками 

сільськогосподарської техніки та надавали у 2020 році платні послуги з 

обробітку землі іншим фізичним особам (оранка, комбайнування тощо), але при 

цьому не зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП), та нагадує про 

обов’язок подання ними декларації про доходи. 

У разі надання власних земельних ділянок (паїв) в оренду іншій фізичній 

особі, яка не є суб’єктом господарювання, та отримання доходу у вигляді 

орендної плати, такі фізичні особи – орендодавці також мають обов’язок 

стосовно декларування отриманих доходів та сплати відповідних податків і 

зборів (пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)). 

Як правило, власники техніки, котрі проживають в сільській місцевості, 

навесні та восени активно обробляють землю на замовлення, отримуючи доходи 

без сплати податків. Варто зазначити, що закон вимагає декларувати такі доходи 

та сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. 

Відповідно до вимог ПКУ доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції, вирощеної на власних земельних ділянках площею понад 2 гектари, 

доходи від надання власних земельних ділянок в оренду іншій фізичній особі та 
доходи, отримані від обробітку земель, підлягають оподаткуванню податком на 

доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. 

Самостійно сплатити узгоджені податкові зобов’язання платники податку 

зобов’язані до 01 серпня (п. 179.7 ст. 179 ПКУ). 

Тому, допоки не розпочався сезон весняно-польових робіт, закликаємо 

одноосібників, які самостійно обробляють власні земельні ділянки (паї) 

загальною площею понад 2 га та в 2020 році отримали доходи від продажу 

сільськогосподарської продукції, та власників сільськогосподарської техніки, які 

в минулому році отримали доходи за обробіток землі, подбати про подання 

податкової декларації про доходи за 2020 рік. 
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Актуальні питання при спадкуванні  

земельної ділянки 

Цивільним кодексом України передбачено два види спадкування: за 
заповітом та за законом. Щоб отримати земельну ділянку чи земельний пай у 
спадок, спадкоємцям необхідно протягом шести місяців із дня відкриття 
спадщини звернутися до нотаріуса за місцем проживання спадкодавця особисто, 
з заявою про прийняття спадщини. 

Право власності на земельну ділянку в порядку спадкування переходить до 
спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення.                         
Зі спливом шестимісячного терміну з дня смерті спадкодавця, необхідно 
звернутися до нотаріуса, із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину. 

Під час подання такої заяви вам необхідно буде додати наступні документи: 
- документи, що посвідчують особу спадкоємця (паспорт, ідентифікаційний 

номер); - свідоцтво про смерть спадкодавця; - документи, що підтверджують 
родинний зв’язок спадкоємця зі спадкодавцем (свідоцтво про народження, 
свідоцтво про одруження); - оригінал документів, які підтверджують право 
власності спадкодавця на земельну ділянку (державний акт на право власності на 
земельну ділянку); - довідку про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки 
та витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку. 

Нотаріус має перевірити, чи не перебуває земельна ділянка під арештом. 
Якщо на спадкове майно накладено арешт, видача свідоцтва про право на 
спадщину затримується до його зняття. 

Коли спадкоємець подав усі необхідні документи, то нотаріус видає 
Свідоцтво про право на спадщину, а також реєструє право власності спадкоємця 
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. З цього моменту особа є 
повноправним власником успадкованої земельної ділянки. 

Документом, що підтверджує право на пай, є сертифікат. Він чинний до 
моменту виділення земельної ділянки в натурі. Надалі документом, що 
підтверджує право на земельну ділянку є вже державний акт, а оскільки сьогодні 
державні акти не видають, то замість них документом, що підтверджує право на 
пай, є витяг з державного реєстру майнових прав. 

Якщо померлий не встиг провести процедуру виділення земельної ділянки в 
натурі і отримати державний акт, то нотаріус зможе видати свідоцтво на право на 
спадщину та провести реєстрацію права власності за спадкоємцем на пай, надалі 
з правом виділення в натурі спадкоємцем самої ділянки.  

Дуже часто бувають випадки, коли за померлим залишився сертифікат. Тоді 
нотаріус видасть спадкоємцеві свідоцтво на спадщину, а спадкоємець надалі має 
зайнятись процедурою виділення ділянки в натурі з отриманням кадастрового 
номера, з подальшою реєстрацією права власності. 

Фахівці Міністерства юстиції України підкреслюють, що 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. 

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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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 

64460 4620380400:01:001:0007 
7.4235 

Львівська область,Бродівський район, 

Батьківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.04.2021           

11:00 

64865 4621884800:03:000:0123 8.9355 Львівська область, Золочівський район, 

Перегноївська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64762 4622482200:02:000:0052 15.6039 Львівська область, Мостиський район, 

Судововишнянська міська Рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

14.04.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

64653 
4621286100:04:000:0002 6.0000 

Львівська область,Дрогобицький 

район, Раневицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

64655 4623981900:04:000:0001 15.3828 Львівська область, Радехівський 

район, Куликівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

64658 4623987200:10:000:2030 13.742 
Львівська область,Радехівський 

район, Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

64662 4624881100:10:000:0581 4.1110 Львівська область,Сокальський 

район, Волицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

08.04.2021           

11:00 

 

64861 4621280800:11:000:2007 13.8030 Львівська область, Дрогобицький район, 

Бистрицька сільська Рада 

Для ведення 

товарного с.г 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64863 
4621884800:03:000:0121 7.2749 

Львівська область, Золочівський район, 

Перегноївська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64463 
4621588500:03:000:1420 9.4236 

Львівська область, Жидачівський район, 

Соколівська сільська Рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.04.2021           

11:00 

64464 4623087400:12:000:0088 9.2239 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.04.2021           

11:00 

64857 4620684800:02:000:0205 17.9051 Львівська область, Буський район, 

Полтв'янська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.04.2021           

11:00 

64763 
4622482200:05:001:0003 8.7930 

Львівська область, Мостиський район, 

Судововишнянська міська Рада  

Для ведення 

фермерського 

господарства 

14.04.2021           

11:00 

64873 4623087400:12:000:0554 1.0724 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2021           

11:00 

64875 4623087400:11:000:0089 2.7182 Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2021           

11:00 
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лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

65078 4624282800:05:000:0328 
12.1205 

Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65255 4625183100:01:000:0227 11.6045 Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська Рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65322 4625183100:01:000:0230 7.9978 Львівська область,Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

64877 
4623087400:12:000:0084 0.8391 

Львівська область, Миколаївський район, 

Станківецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

15.04.2021           

11:00 

65039 4623086400:14:000:0240 6.6141 Львівська область, Миколаївський 

район, Розвадівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.04.2021           

11:00 

64901 4625380500:03:000:0013 23.0000 
Львівська область, Стрийський 

район, село Голобутів 

Для ведення 

фермерського 

господартсва 

16.04.2021           

11:00 

64903 4625383200:02:000:0006 46.6227 Львівська область, Стрийський 

район, с. Ланівка 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16.04.2021           

11:00 

 

65093 4625184500:01:000:0148 23.0000 Львівська область, Старосамбірський 

район, Скелівська сільська рада 

Для ведення 

товарного с.г 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65254 
4625183100:01:000:0223 3.6749 

Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65088 
4622487600:01:000:0150 6.3564 

Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65089 4622487600:09:000:0092 4.8664 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65090 4622487600:09:000:0087 13.4793 Львівська область, Мостиський район, 

Чернівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19.04.2021           

11:00 

65325 
4625183100:01:000:0221 7.8955 

Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65327 4625183100:04:000:0142 17.9747 Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65236 4623086400:04:000:0093 4.7863 Львівська область, Миколаївський район, 

с. Надітичі 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 
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Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  
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Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

65239 
4623086400:04:000:0094 10.8000 

Львівська область, Миколаївський район, 

с. Надітичі 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65242 4623086400:04:000:0099 24.9713 Львівська область, Миколаївський район, 

с. Надітичі 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

21.04.2021           

11:00 

65272 4622481600:07:000:0033 39.2756 
Львівська область, Мостиський район, 

Шегинівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

22.04.2021           

11:00 

64802 4625381200:03:000:0801 10.0131 Львівська область, Стрийський район 

, с. Довголука 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.04.2021           

11:00 

 

Джерело: www.leopolis.news 

65311  4624287200:11:000:0391 

 

1.8000  
Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65419  4624287200:11:000:0392  1.7896  Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65428  
4624287200:11:000:0394  1.8000  

Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65433  4624287200:11:000:0395  2.0000  Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65437  
4624287200:11:000:0396  1.8912  

Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства  

23.04.2021           

11:00 

65444 

 

4624287200:11:000:0402  1.5000  Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65440  
4624287200:11:000:0397  

1.2249  
Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65442  4624287200:11:000:0398  1.8912  Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65446  
4624287200:11:000:0403  2.0000  

Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства  

23.04.2021           

11:00 

65447  4624287200:11:000:0404  1.8912  Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 
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65450 

 
4624287200:11:000:0405  1.8000  

Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарсвта 

23.04.2021           

11:00 

65451  4624287200:11:000:0408  1.8912  Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65452  4624287200:11:000:0409  1.8000  
Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

65453  4624287200:11:000:0410  1.8912  Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

 

Джерело: www.leopolis.news 

65454  
4624287200:11:000:0412  1.8000  

Львівська область, Самбірський район, 

Ралівська сільська рада  

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

23.04.2021           

11:00 

64802  4625381200:03:000:0801  10.0131  Львівська область, Стрийський район,  

с. Довголука  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

23.04.2021           

11:00 

65719 
4624888200:18:000:0901 20.7193 

Львівська область, Сокальський район, 

Хлівчанська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.05.2021           

11:00 

65734 4624888200:23:000:0900 17.1236 Львівська область, Сокальський район, 

Хлівчанська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.05.2021           

11:00 

65639 
4621555600:04:000:1112 5.5680 

Львівська область, Жидачівський район, 

Журавнівська селищна рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.05.2021           

11:00 

65645 4623987200:10:000:1355 18.1086 Львівська область, Радехівський район, 

Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.05.2021           

11:00 

65647 
4623981200:04:000:1913 38.3256 

Львівська область,Радехівський район, 

Дмитрівська сільська Рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.05.2021           

11:00 

65650 4623984600:04:000:1318 14.0835 Львівська область, Радехівський район, 

Розжалівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.05.2021           

11:00 

65655 
4623984600:04:000:1317 30.3363 

Львівська область, Радехівський район, 

Розжалівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

05.05.2021           

11:00 

65696 4623086600:02:000:0221 2.1000 Львівська область, Миколаївський 

район, Раделицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.05.2021           

11:00 

65743 
4624881100:10:000:0588 20.5960 

Львівська область,Сокальський район, 

Волицька сільська  рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

06.05.2021           

11:00 
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65975 
4620386600:07:004:0010 1.2937 

Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.05.2021           

11:00 

65978 4620386600:07:004:0007 0.6021 Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.05.2021           

11:00 

65980 4620386600:07:005:0003 2.0166 
Львівська область, Бродівський район, 

за межами населених пунктів 

Станіславчицької сільської ради 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.05.2021           

11:00 

65981 4620388400:01:025:0002 19.6890 Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.05.2021           

11:00 

Джерело: www.leopolis.news 

65984 
4621585300:05:000:0384 15.7473 

Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

фермерського  

господарства 

11.05.2021           

11:00 

65986 4621585300:05:000:0381 6.8860 Львівська область, Жидачівський район, 

Монастирецька сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

11.05.2021           

11:00 

66091 
4623982200:06:000:0421 13.8104 

Львівська область, Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.05.2021           

11:00 

66103 4623982200:06:000:0420 28.3600 Львівська область, Радехівський 

район, Кустинська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.05.2021           

11:00 

66016 
4620686200:12:000:0138 14.0000 

Львівська область, Буський район, 

Територія Топорівської сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

12.05.2021           

11:00 

66025 4620684400:20:000:0018 4.8338 Львівська область, Буський район, 

Ожидівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.05.2021           

11:00 

66029 
4620685800:06:000:0010 2.8917 

Львівська область, Буський район, 

Соколянська  сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

12.05.2021           

11:00 

66074 4620685800:06:000:0013 8.9885 Львівська область, Буський район, 

Соколянська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

12.05.2021           

11:00 

66036 
4622784700:09:000:0189 7.6200 

Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.05.2021           

11:00 

66037 4622784700:09:000:0186 1.6330 Львівська область, Жовківський район, 

Купичвільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

12.05.2021           

11:00 

66105 
4623981200:03:000:1964 15.9030 

Львівська область, Радехівський 

район, Дмитрівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.05.2021           

11:00 

66109 
4623987200:09:000:2210 11.1581 

Львівська область, Радехівський 

район, Вузлівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

13.05.2021           

11:00 
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Антін Шувар, завідувач відділу технологій у рослинництві, 

канд. с.-г. наук; 

Наталія Рудавська, старший науковий співробітник відділу 

технологій у рослинництві, канд. с.-г. наук; 

Любов Беген, Ганна Дорота, наукові співробітники відділу 

технологій у рослинництві; 

Оксана Тимчишин, старший науковий співробітник 

відділу технологій у рослинництві, канд. с.-г. наук; 

Марія Тимків, молодший науковий співробітник відділу 

технологій у рослинництві. 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Особливості підживлення озимих зернових в умовах 2021 р. 

Основна умова формування високого врожаю та якості зерна  своєчасний і 

якісний догляд за посівами озимих зернових культур залежно від потреб рослин. 

Зокрема, вагомою складовою весняно-польових робіт є підхід до їх 

весняногопідживлення, який в умовах ґрунтово-кліматичних зон Карпатського 

регіону має бути диференційований з врахуванням типу ґрунту, рівня елементів 

технологійзастосованих восени, біологічних особливостей сортів та фактичного 

стану посіву культур. 

Слід зазначити, що посіви озимих зернових увійшли в зиму в різному 

фазовому розвитку залежно від строків сівби: від сходів до добре сформованих 

рослин з 3-4 синхронно розвиненими пагонами. Аномально тепла погода на 

початку зимового періоду (2020-2021 рр.), яку спостерігаємо останніми роками, 

відтермінувала перехід озимих зернових до вимушеного спокою.  

З 20.11 середньодобові температури повітря набули значень, нижчих за 

біологічний мінімум. Припинення вегетації ‒ це день, після якого 5 діб 

температура є нижчою за 5 °С. В умовах 2020 р. ця дата настала на два тижні 

пізніше за середньобагаторічну (06.11). Гідротермічний режим зимових місяців 

характеризувався значними варіаціями параметрів, особливо за декадами. 
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Домінували плюсові середньодобові температури; близькі до норми 
спостерігали у І декаді грудня (-0,7 °С за норми -0,9 °С) та в ІІ декаді січня                     
(-5,6 °С за норми -5,2 °С); лише в ІІ декаді лютого середньодобова температура 
дорівнювала -6,2 °С (норма -3,2 °С); в інші декади вона перевищувала 
кліматичний показник на 2,0-5,4 °С. Дефіцит опадів відзначено в І та ІІ декадах 
грудня й у ІІІ декаді лютого, в інші надлишкові опади. В цілому за зиму випало 
192,2 мм опадів за норми 131 мм. 

Стійкий сніговий покрив утворився 7.02, станом на 10.02 його висота сягала 
23-27 см. Наступні снігопади збільшили його до 38-40 см, танення відбулося з 
кінця лютого й станом на 10.03 він залишався місцями (до 6 балів). 

Глибина промерзання ґрунту становила від 2 до 17 см. Мінімальна 
температура на глибині залягання вузла кущіння не опускалася нижче -6,3 °С. 

25.01 та 23.02 відібрано рослини пшениці озимої (сівозміна відділу 
технологій у рослинництві Інституту СГ Карпатського регіону НААН) для 
відрощування, яке проводили меристематичним методом. 

Довжина відростання меристеми 23.02 виявилася меншою на 0,2-1,5 см 
порівняно з першим відрощуванням і становила залежно від сорту 0,1-2,8 см (за 
сівби 29.09). Приріст меристеми в рослин пшениці озимої за сівби 20.10 
дорівнював 0,1-2,2 см. Окремі бічні пагони всіх сортів за цих строків сівби 
приросту меристеми не дали. Загибель рослин дорівнювала 1,4‒4,1 % (залежно 
від сорту та строку сівби). Життєздатними вважають рослини, в яких внаслідок 
приросту меристеми з’явилися паростки довжиною більше 0,3 см. До числа 
ослаблених належать рослини з приростом менше 3 мм. 

Таблиця 1 

 

Результати відрощування проб рослин пшениці озимої станом на 23.02 

 

Сорт 

 

Дата сівби 

 

Коефіцієнт 

кущіння 

Загальна 

кількість 

рослин у 

пробах, шт. 

% живих рослин %  

загиблих 

рослин 
із доброю 

життє-

здатністю 

із пониже-

ною життє-

здатністю 

Естафета 

миронівська 

29.09 3,6 69 92,8 5,8 1,4 

20.10 1,5 60 63,3 33,3 3,3 

Довіра одеська 29.09 3,4 63 93,6 4,8 1,6 

20.10 1,1 62 66,1 32,3 1,6 

Ахім 29.09 3,8 53 83,0 15,1 1,9 

20.10 ‒ 73 60,3 35,6 4,1 
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Вміст розчинних вуглеводів у вузлах кущіння пшениці озимої 

оптимального строку сівби (22.09) станом на 28.01 становив 16,4-16,8 % Brix, у 

листках – 15,3-15,6 %. Перед цим 21‒27.01 спостерігали відлигу; з 26.01 

рослини знаходилися під снігом висотою 5‒6 см. 2.02 повторно визначили 

вміст цукрів, який у вузлах кущіння залишився без змін ‒ 16,5-16,7 %, у 

листках -19,5-19,7 % 

Як видно, вміст цукрів у вузлах кущіння є низьким, що свідчить про значні 

їх витрати (як у вигляді захисної речовини і як енергетичного матеріалу ‒ на 

процеси дихання) і залежали вони здебільшого від метеорологічних умов. Тому 

їх зимостійкість знижується до мінімуму. 

На окремих площах Львівщини з посівами озимини спостерігали 

утворення притертої льодової кірки, яка утворилася ще в кінці першої 

п’ятиденки І декади лютого. Плюсову середньодобову температуру (3,6 °С) 

спостерігали 4.02, випав сильний дощ (8 мм, подекуди і більше), ґрунт був 

талим, а якщо його стан перезволожений ‒ на поверхні утворювався застій 

води, яка перетворилася у притерту льодову кірку за повернення морозів 5.02, і 

рослини виявилися вмерзлими в лід. Найбільшої шкоди завдає притерта 

льодова кірка, яка може досягати товщини понад 10 см. Чим вона товща і чим 

довше утримується, тим вища загибель озимих внаслідок нестачі кисню. Крім 

того, льодова кірка загальмовує відтік вуглекислого газу з тканин рослини, 

таким чином порушується газообмін. Небезпечна для посівів льодова кірка 

товщиною понад 10 мм та тривалістю залягання три декади і більше. 

Крім того, за потепління внаслідок танення снігу, на посівах озимини в 

понижених місцях рельєфу після високого нагромадження снігу, 

перезволоженого  ґрунту може спостерігатися застій води і, як наслідок, 

підтоплення посівів. 

Рослини пшениці озимої, що перенесли затоплення, розвиваються 

повільніше. 

Однак непошкоджені здорові рослини мають значну стійкість до 

вимокання, особливо в період слабкого наростання температур. На початку 

весняної вегетації пшениця озима за невисоких температур (0-3 °С) може легко 

переносити затоплення довше як впродовж 2 тижнів. Незважаючи на те, що під 

час перезимівлі озимих зернових спостерігали негативні явища, вони були 

короткотривалі і не мали значного шкодочинного впливу на озимину. Однак 

рослини вийдуть з зими ослабленими через перевитрати пластичних речовин 

(вуглеводів). 
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Впродовж останніх років ми спостерігаємо різні сценарії настання весни, 

одночасно і час відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) рослин: 

1. Pання весна із поступовим наростанням температур (вище 3-5°С) сприяє 

продовженню процесу кущіння; 

2. Пізня весна з різким підвищенням температур, що обумовлює швидкий 

перехід до літнього режиму, а часом – повернення холодів, що зменшує 

кількість продуктивних пагонів на рослині озимих; 

3. Прихід весни ЧВВВ рослин за багаторічно встановленими календарними 

датами (30.03-02.04) зумовлює добре відростання рослин та формування 

колосоносних пагонів. 

При відновленні весняної вегетації озимої пшениці азотні добрива, 

зазвичай, рекомендується вносити в три строки: 

‒ перше підживлення – ранньовесняне (регенеративне); 

‒ друге підживлення – продуктивне; 

‒ третє підживлення – якісне. 

Критерієм для визначення дози азотних добрив при першому підживленні є 

кількість рослин на одиниці площі і їх розвиток, а ефективний строк в наших 

умовах – період активного росту протягом 10-15 днів після відновлення 

вегетації, коефіцієнт використання поживних речовин у цей час найбільший і 

сприяє відновленню та кращому розвитку надземної поверхні і кореневої 

системи. 

Перше підживлення слаборозвинених посівів, так зване регенераційне, 

можна проводити і по мерзло-талому ґрунті за переходу температури через 0 С, 

коли у нічний час температура набуває мінусових значень, а вдень плюсових, 

тоді верхній шар його перезволожений і добрива швидко розчиняються та 

поглинаються ґрунтом. 

За недостатнього внесення фосфорно-калійних добрив з осені весняне 

одностороннє підживлення рослин азотними добривами є малоефективним. 

Можна використовувати азотно-фосфорно-калійне добриво (2,0-2,5 ц/га) або 

суміш з аміачною селітрою (по 1 ц/га кожного). 

У визначенні доз азотних добрив для першого підживлення доцільним є 

врахування ЧВВВ рослин. Тому що залежно від цього  вони по-різному 

розвиваються: за раннього і оптимального (середньобагаторічного) відновлення 

вегетації інтенсивно продовжується процес  кущіння і ріст у висоту 

(вегетативний тип розвитку); пізнього – формується низькорослий зріджений 

стеблостій, скорочується період утворення елементів продуктивності 

(генеративний тип розвитку). 
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За результатами досліджень лабораторії рослинництва Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону  НААН, значне покращення хлібопекарських 

властивостей борошна пшениці озимої отримали від позакореневого підживлення 

посівів сечовиною у фазі колосіння та початку молочної стиглості (N30) у 10 та 

20% концентрації.  

Добре розчиняючись у воді, сечовина утворює нейтральну реакцію і не 

викликає опіків листкової поверхні. Їй властива фізіологічна функція, яка 

підсилює процес розкладу білків і сприяє відтоку азотних речовин у колос.  

Як додаток до розрахункової норми живлення ефективними є водорозчинні 

комплексні добрива, стимулятори росту у рекомендованих дозах залежно від 

потреб рослин, за допомогою яких підвищується стійкість рослин до посухи, 

надмірної вологи, хвороб, рН ґрунтового розчину тобто до стрес-факторів. 

Покращується їх розвиток, зокрема наростання надземної маси, кореневої 

системи, продуктивність фотосинтезу, зростає врожайність. 

В умовах західного регіону роздрібне внесення азоту та позакореневе 

використання водорозчинних комплексних добрив у важливі за формуванням 

елементів продуктивності етапи органогенезу рослин на фоні фосфорно-

калійного живлення сприяє формуванню найбільш продуктивних посівів сортів 

нового покоління озимих зернових культур. Зокрема, азотне живлення покращує 

ріст і розвиток рослин, продуктивність фотосинтезу, формування елементів 

продуктивності колосу, збільшує врожайність і якість продовольчого зерна.  

Отож перспективу отриманого врожаю озимих зернових 2021 року 

визначатиме як подальший перебіг погодних умов, результати контролю 

життєздатності рослин, так і виважені, диференційовані, економічно обґрунтовані 

елементи догляду за посівами.  
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Особливості висаджування саджанців  абрикосу 

Абрикос росте на різних ґрунтах, крім важких і заболочених, й вибаглива 
до аерації ґрунту. Тому під неї треба відводити пухкі, легкі, кам’янисті й лужні, 
добре дреновані ґрунти. 

«Дерева краще розвиваються в нижній і середній частині схилу. Під 
абрикос обирають ділянку на легких супіщаних і середньосуглинкових, добре 
дренованих ґрунтах із глибоким заляганням підґрунтових вод», – радить Тетяна 
Попович, головний агроном компанії «Файно Фрут»із Закарпаття.  

За її словами, на території Закарпаття варто з обережністю вибирати 
ділянку саме за рівнем підґрунтових вод.  

«Під час вибирання ділянки восени та навесні викопуємо яму завглибшки 
не менше двох метрів і визначаємо рівень підґрунтових вод», – пояснює 
агроном.  

Площа живлення з урахуванням оптимального освітлення – 7 × 4–8 × 6 м.  
Перед закладанням саду проводять агрохімічний аналіз ґрунту й згідно з 

ним вираховують потрібну норму мінеральних та органічних добрив, 
розраховують норми внесення меленого вапняку, якщо показники кислотності 
ґрунту занадто високі.  
Джерело: www.agrotimes.net 

Джерело: www.agroexpo.in.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна Середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білоголова 5,00 6,00 7,00 

Картопля стандарт 7,00 7.20 7,50 

Капуста червоноголова 10,00 11,00 12,00 

Буряк столовий 4,00 5,50 7,00 

Морква мита 10,00 10.00 10,00 

Морква стандарт 4,00 5,50 7,00 

Шпинат 60.00 70,00 80,00 

Гарбуз 20,00 20,00 20,00 

Капуста брюссельська 65,00 65.00 65,00 

Капуста пекінська 20,00 25,00 30,00 

Капуста савойська 28,00 36,50 45,00 

Огірок тепличний 55,00 55.00 55,00 

Редиска пучок 12,00 12,50 130.00 

Цибуля ріпчаста червона 12,00 12,00 12,00 

Цибуля ріпчаста жовта 5,00 5,00 5,00 

Гриб  глива 60,00 60,00 60,00 

Рукола 120.00 135.00 150,00 

Селера корінь 15,00 16,00 17,00 

Редька біла 10,00 10,00 10,00 

Редька чорна 10,00 10,00 10,00 

Цибуля порей 45,00 47,50 50,00 

Часник 60.00 60,00 60,00 

Яблуко Флоріна 12,00 13,50 15,00 

Яблуко Ліголь 13,00 14,00 15,00 

Яблуко  Голден 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Фуджі 14,00 15,50 17,00 

Яблуко Муцу 15,00 15,50 16,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 31.03.2021 р.)  (1 кг/ грн.) 

Щука  жив 120,00 130.00 140,00 

Товстолобик охолодж 55.00 55,00 55,00 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 31.03.2021 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 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 
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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

Віка 10000 

Висівки пшеничні 4900 

Гірчиця 15000 12100 

Горох 10800 10333 8944 335 

Гречка 22000 

Коріандр 21000 

Кукурудза 7858  7492 7575 7298 247 230 224 

Льон 13500 12000 

Люпин 10000 

Макуха соняшникова 3000 

Нут 14000 16500 420 

Овес 5850 

Олія ріпакова 1180 

Просо 8050 6816 245 

Пшениця 2 клас 7400 7388 7475 233 263 

Пшениця 3 клас 7465 7201 7630 260 259  

Пшениця 4 клас 7373 7110 258 

Пшениця 6 клас 7300 7273 

Ріпак з ГМО 16750 540 

Соєва олія 32000 32000 1165 

Соняшник 22300 22275 22660  22117 

Сорго біле 7600 

Сорго червоне 230 

Соя 16900 17813 18450 17433 530 517 

Соя без ГМО 19350  19261  18850 645 

Спельта 8000 

Тритікале 7250 

Чечевиця 15000 

 


