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Шановні аграрії Львівщини! 

Прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим та Новим 2023 роком! 

Рік, що минає, був  надзвичайно складним, приніс  багато випробовувань, 

тривог та смутку.  Однак, ми з Вами стали згуртованішими,  

витривалішими, сильнішими. 

Завдяки Вам Львівщина  нарощує темпи сільськогосподарського виробництва, 

збільшує експортний потенціал та зміцнює економіку Держави. 

Зичимо вам та вашим рідним у Новому році міцного здоров’я,  

злагоди, всього світлого та щирого!  

Нехай  в Україні запанують мир, спокій і Божа благодать.  

Нехай Різдво Христове утвердить  в наших душах Любов і Милосердя. 

Завдяки  воїнам Збройних Сил України, волонтерам, громадським діячам                    

та кожному з Вас ми маємо можливість зустрічати Новий 2023 рік                          

та Різдво Христове. 

Бережіть світло в собі  та даруйте його людям!  

Мирних і щасливих свят із вірою та надією  в Перемогу! 

 

 

Департамент  агропромислового розвитку  

Львівської обласної державної адміністрації 
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З повагою,  

ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА 
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Про стан розвитку сільського господарства  

у Львівській області 

Львівщина характеризується високою ефективністю ведення сільського 

господарства. В області розміщено 2,8 % площ сільськогосподарських угідь 

України на яких створюється близько 4 % загальнодержавного обсягу валової 

сільськогосподарської продукції.  

З кожним роком зростає частка товарного виробництва сільськогосподарської 

продукції. Сільське населення, яке становить 39 % населення області, виробляє 

49 % валової сільськогосподарської продукції, сільськогосподарські підприємства 

– 51 %. 

Посівна площа у 2022 році становить 745,1 тис.га (+4% до 2021 року), або 

додатково введено в обробіток 28,0 тис. га. Зокрема, сільськогосподарські 

підприємства збільшили площу на 21,2 тис. га, господарства населення на 6,8 

тис. га.  

Тетяна Гетьман, директор Депаpтaменту 

агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації 
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Ринок землі. Загалом по Україні станом на 12.12.2022 р. в рамках ринку 

землі укладено 137556 угод щодо земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення на загальну площу 311,2 тис.га, з них продано 49472 паїв на площу 

166,4 тис.га. Середня вартість 1 га проданого паю складає 42,23 тис.грн. По 

Львівщині укладено 4476 угод щодо земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення на загальну площу 3,8 тис.га, з них продано 1103 паїв на загальну 

площу 1,4 тис.га. Середня вартість 1 га проданого паю становить 68,17 тис.грн.  

Сільськогосподарське виробництво. У 2022 році за оперативною 

інформацією станом на 23 грудня поточного року за всіма категоріями 

господарств зібрано 1613,7 тис. тонн зернових з площі 297,1 тис. га (90,6 % до 

посівної площі), олійних 538,8 тис. тонн з площі 192,5 тис. га (98,0 %), картоплі 

та овочів 2486,8 тис.тонн з площі 141,3 тис.га,  цукрового буряка зібрано                        

1001,5 тис.тонн  з площі 15,0 тис.га. 

Під урожай 2023 року за всіма категоріями господарств посіяно озимих 

зернових культур на площі 161,0 тис.га (96,2 % до прогнозу), крім того озимого 

ріпака на площі 48,9 тис. га (105,3% до прогнозу).  

Активно розвивається садівництво, щорічно закладаються нові насадження 

плодово-ягідних культур. Загальна площа плодово-ягідних насаджень становить 

15,1 тис. га, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах 2,6 тис. га.                                         

У 2022 році сільгоспвиробники плодово-ягідної продукції прогнозують закласти 

близько 140 га нових площ фруктових та ягідних культур.  

У тваринництві позитивну динаміку забезпечують галузі свинарства та 

птахівництва. За кількістю поголів’я свиней область посідає друге місце серед 

регіонів України (435,3 тис.гол.), птиці всіх видів – 5 місце (11,6 млн.гол). 

Проблемною залишається галузь м’ясо-молочного скотарства, яка з року в рік 

має негативну динаміку по виробництву молока та зменшенню поголів’я корів.  

На Львівщині продовжується трансформація особистих селянських 

господарств. У 2022 році було зареєстровано 16 нових сімейних ферм, а загальна 

їх кількість в області збільшилась до 78. Більша частина цих господарств працює 

у галузі молочного скотарства. 
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     У 2022 році аграріями області введено в експлуатацію 8 об’єктів, а саме: 

 - ТзОВ «Молочні Ріки» – приміщення для утримання                                                                       

корів (І-ІІ черга) потужністю 400 голів з додатковим розширенням скотомісць на 

150 голів; 

- ТзОВ «Радехів Біо Ферм» – ІІ черга свинокомплексу повного циклу 

вирощування свиней загальною потужністю 20,0 тис. голів; 

- ТзОВ «Угринів Еко Ферм» – 2 черга цеху по виробництву комбікормів для 

свиней потужністю виробництва 10 тонн /год; 

- ФГ «Сяйво-Стрий» – зерносклад для тимчасового зберігання зерна на                        

4,5 тис. тонн та зерноочисного комплексу з повітряним сепаратором  

продуктивністю 100 тонн/ год; 

- ТОВ «ВАМ АГРО» – зерносклад для зберігання зерна на 10,0 тис.тонн; 

- ТзОВ «Вест Агро Груп» – конструкція 2 силосів по 10,0 тис.тонн кожна;  

- ТзОВ  «Явір Інвест» – елеватор на 22,0 тонн збергання зерна; 

- ФГ «Захар Сад» – фруктосховище потужністю 1000 тонн зберігання фруктів і 

ягід. 

     Протягом 2022 року в області здійснювалась реалізація інвестиційного проекту 

«Будівництво кооперативного заводу з переробки молока». Кооперативний 

молокопереробний завод розміщений с.Утішків Львівської області. Завод 

споруджують на площі 3 га. Його потужність становитиме 25 тон молока на добу. 

В рамках будівництва кооперативного молокопереробного підприємства у 

поточному році освоєно 600 тис. дол. США іноземних інвестицій (35% 

кошторисної вартості об’єкта). Будівельні роботи виконано на 95%. Придбано 

відповідне обладнання. 

     Львівщина входить в п’ятірку найбільших експортерів серед регіонів України у 

т.ч. за рахунок транзиту сільськогосподарської продукції з інших областей.                         

В структурі експорту області продукція сільського господарства займає 26,4%.  

     Протягом січня-жовтня поточного року експорт продукції склав 663,1 млн. дол. 

США, що складає 91,8 % в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.                     

У структурі експорту вагому частку займають зернові культури, з часткою 18,9%, 

олії – 36,6% та насіння олійних культур – 11,8%. 

     Зменшення експорту зумовлене за рахунок зменшення порівняно з минулим 

роком поставок зернових культур  на 51,3% та овочів на 71,7%. 

     В області експорт продукції здійснюють 126 підприємств, з них                             

72 виробники харчових продуктів, 54 виробники сільськогосподарської  продукції. 

     Програми фінансової підтримки сільського господарства. Львівщина – 

єдина область в Україні, яка виділила з обласного бюджету 27,0 млн. грн. Кошти 

обласного бюджету спрямовані:  
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- на відшкодування відсотків за залученими кредитами та договорами 

фінансового лізингу; 

- на пільгові кредити на зворотній основі для розвитку аграрного бізнесу; 

- на часткову компенсацію вартості високо репродукційного насіння; 

- на виплату дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності; 

- субвенція територіальним громадам на заходи з поліпшення громадських 

пасовищ. 

У поточному році програмою скористались 185 мікро та малих суб’єктів 

підприємництва, що дозволило здешевити 101,4 млн.грн. залучених кредитних 

коштів, вартість придбаного насіння на площу 567,4 га, отримати дотацію за 

утримання 3 тис. голів корів та надано пільгові кредити 30 аграріям на придбання 

необхідних засобів для проведення комплексу робіт. 
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     Уже закладено фундамент для реалізації заходів програми у 2023 році. Так у 

бюджеті Львівської області на 2023 рік передбачені кошти на реалізацію 

Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства в сумі  34,2 

млн. гривень. 

     Також сільськогосподарські товаровиробники беруть активну участь у 

реалізації заходів державних програм:  

 - вперше бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь і за утримання 

корів одержали 1106 юридичні і фізичні особи  на загальну суму 70,2 млн. 

гривень; 

- 30 виробників агропромислового комплексу в рамках державної програми 

«єРобота» отримали право на гранти в сумі 114,4 млн. грн, в тому числі: 41,7 млн. 

грн на розвиток садівництва та ягідництва, 70,1 млн.грн на збільшення 

потужностей переробних підприємств; 2,6 млн. грн на розвиток власної справи; 

- в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» аграрії Львівщини 

залучили 4,6 млрд. грн кредитних коштів, в тому числі під портфельні гарантії 

держави.  
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      Кожний 4 аграрій області отримав гуманітарну допомогу за результатами 

співпраці громадських організацій з міжнародними насіннєвими компаніями і 

проектами. Так 350 мікро і малих виробників Львівщини одержали понад 240 

тонн насіння різних сільськогосподарських культур.  

     Також в рамках міжнародних проектів на Львівщину передано                                 

613 рукавів, техніку для їх наповнення та тимчасові модульні потужності на 

загальну суму 29,0 млн. грн для забезпечення умов зберігання зерна загальною 

кількістю понад 170 тис. тонн.  

м. ЛЬВІВ 

м. ЛЬВІВ 
Джерело: www.agrotimes.ua 
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Про гуманітарну діяльність   

Львівської Аграрної  палати 

 з часу повномасштабної військової агресії  

    Повномасштабна агресія, що розпочалася 24 лютого 2022 року, призвела до 

переміщення понад 7,7 мільйонів людей, які постраждали від цієї війни. Втрати, 

спричинені руйнуванням інфраструктури, пошкодження сільськогосподарського 

виробництва, знищення посівів та ланцюгів постачання, становлять серйозну 

загрозу для продовольчої безпеки не тільки для України, але і  глобального рівня.  

     Львівська Аграрна палата з самого початку війни розпочала гуманітарну 

діяльність. Першим кроком на цьому шляху було звернення до аграрних палат  

Польщі та Франції з проханням про гуманітарну допомогу. Польські колеги 

швидко організували і відправили в Україну гуманітарний вантаж у вигляді 

продуктів харчування, дитячого харчування, засобів гігієни та медикаментів. Цей 

вантаж було  спрямовано  в усі райони області. До розподілу долучилися члени 

правління ЛАП. Допомогу отримали найбільш потребуючі верстви населення – 

внутрішньо переміщені особи та приймаючі сім’ї.  

        Черговий транш гуманітарної допомоги надійшов від Сільськогосподарської 

палати Іль-де-Франс. Це також  продукти харчування, засоби гігієни та 

медикаменти. Були також носилки, каримати, спальні мішки і аптечки. Частину 

продуктів харчування та засобів гігієни відправили у Комунальний заклад 

Львівської обласної ради «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 

Святого Миколая», що у Брюховичах, а медикаменти – у Львівський обласний 

госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю. Липи у Винниках. Харчі швидкого 

приготування, носилки, каримати, спальні мішки та аптечки відправили у 

військові частини. 

      Далі була допомога  невеликим сільськогосподарським підприємствам.                        

З Франції на початку квітня надійшов гуманітарний вантаж – 95 тон насіннєвої 

картоплі сорту AGRIA класу еліта E, яку отримали 20 місцевих  фермерських 

господарств. Восени ці фермери зібрали щонайменше 20-25 тон картоплі з 

гектара, а це понад 600 тон насіннєвої картоплі.  Управа Львівської Аграрної 

палати залучила експертів-дорадників, які надали кваліфікований технологічний 

супровід, котрим скористалось більшість фермерів, які отримали гуманітарну 

допомогу. 
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     З метою активізації гуманітарної діяльності Львівська Аграрна палата 

підписала з  Львівською обласною військовою адміністрацією Меморандум. 

Предметом Меморандуму є співпраця військової адміністрації в умовах воєнного 

стану, спрямована на реалізацію гуманітарної політики у Львівській області та 

інших областях України, а також координація спільних дій та зусиль для 

забезпечення збору, транспортування, зберігання та перевезення благодійної, 

гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі міжнародної, що має на меті 

поліпшити матеріальне становище набувачів благодійної допомоги.  

     Черговий гуманітарний вантаж – насіння кукурудзи (2451 посівна одиниця) 

передане компанією ТОВ« Монсанто-Насіння» яку одержали 113 фермерських 

господарств, що мають в користуванні не більше 500 га. орної землі. 
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     28 квітня цього року фермери  Львівщини за сприянням Львівської Аграрної 

палати одержали гуманітарну допомогу від австрійської насіннєвої компанії 

SAATBAU. 

      Насіння пшениці, кукурудзи, соняшнику, сої та суміші трав загальною 

кількістю понад 76 тон одержали 211 фермерських господарств, зокрема  й малі 

сімейні фермерські господарства, які займаються молочним тваринництвом.                     

У переліку отриманого насіння пшениця м’яка, озима  сорту ЛУКУЛЛУС, 1-ї 

репродукції, насіння протруєне; пшениця м’яка, озима  сорту АНГЕЛУС, 1-ї 

репродукції, насіння протруєне; кукурудза 4 сортів (Маттео, Різзо, Затіво), насіння 

протруєне.  

     Компанія «Централ Плейнс Груп Україна» (Central Plains Group – CPG) за 

ініціативи директора Володимира Шегди надала 20 тон насіннєвої картоплі 

першої репродукції сорту Мелоді, яку Львівська Аграрна палата 3 травня 

розділила 18 фермерським господарствам. 
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     За підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) 

для забезпечення невідкладної продовольчої безпеки та життєдіяльності 

постраждалим від воєнного конфлікту внутрішньо переміщеним особам та 

приймаючим домогосподарствам у Львівській області Львівська Аграрна палата  

надала  насіннєву картоплю сорту «Паролі».  14,195 тон картоплі отримали 280 

домогосподарств у п’яти територіальних громадах, а саме: Добросинсько-

Магерівській, Стрийській, Великолюбінській, Рудківській і Заболотцівській ТГ. 

     Уповноважені представники Львівської Аграрної палати у цих громадах  

долучились до роздачі насіння за що їм окрема подяка. 
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     Також в рамках гуманітарної програми Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО) у червні цього року  Палата організувала роздачу наборів 

насіння овочів для внутрішньо переміщених осіб та приймаючих 

домогосподарств. Всього 1002 домогосподарства у  22 територіальних громадах 

отримали набори насіння моркви, буряка столового, петрушки, кабачків, редису 

та інших овочів відкритого грунту.  

      Наступним успішним гуманітарним  проектом було впровадження у 

Львівській області проекту «Мир – хліб миру»,  Спільно з соціальним 

кооперативом Pausa Café з Італії, за підтримки Департаменту агропромислового 

розвитку ЛОВА та Інститутом  сільського  господарства  Карпатського  регіону  

Національної  Академії  Аграрних Наук України Львівська Аграрна палата 

придбала та роздала 72 сімейним фермерським господарствам 28 тон насіння 

озимої м’якої безостої пшениці сорту ЕТАНА  та пшениці озимої – сорт ТОБАК 

(Німеччина),а також спеціально підібраної суміші вітчизняних багаторічних 

високорослих (верхових) видів трав для забезпечення інтенсивного скошування в 

кількості 2450 кг. 

     Насіння трав отримали лише  ті сімейні фермерські господарства, що 

займаються молочним скотарством.  

    Продовження цього проекту полягає  у допомозі закупівлі пшениці та жита в 

українських  дрібних фермерів для подальшої переробки і випікання в Італії 

хліба за старими італійськими та українськими рецептами, що реалізуватиметься 

у італійських торгових мережах Nova Coop.  

     Соціальний кооператив Pausa Café має намір використовувати для цього 

проекту виробничі потужності свого млина та пекарні з  піччю на дровах. 
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     29 липня 2022 року відбулася зустріч партнерів цього проекту. Соціальний 

кооператив Pausa Café (Італія) представляли Марко Фереро, президент Pausa Café 

і Стефано Рівердіто, радник президента  Pausa Café, та о. Володимир Мощич, 

настоятель церкви Косми і Дем’яна у м. Львові. З української сторони на зустрічі 

були присутні Павло Музика, президент Львівської Аграрної палати, Ігор Вуйцик, 

голова Палати та Анна Кущак, заступник голови Палати. 

        Участь в зустрічі взяли Володимир Піхоцький, голова Львівського 

територіального управління Рахункової палати України, Світлана Семчишин, 

представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Тетяна 

Гетьман, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА, Ігор 

Лесишак, голова ФГ «ЛІМ» та Василь Герус, голова фермерського господарства.  

      На зустрічі для участі у проекті було обрано невелике  фермерське 

господарство, яке  займається вирощуванням жита та пшениці на теренах 

Жовківщини в селі Кунин. Це - СФГ Геруса Василя. 

      Президент кооперативу Pausa Café Scs Марко ФЕРЕРО - особисто відібрав 

зразки продовольчого зерна урожаю 2022 року на складі фермерського 

господарства і підтвердив, що готовий укладати договір на поставку пшениці. 

Уповноважені Аграрної палати допомогли підготувати проект експортного 

контракту на поставку 23-х тон пшениці продовольчої м’якої  3-класу на умовах 

DAF  Parma PR, Італія, (ІНКОТЕРМС-2010). 

     Така поставка відбулася у жовтні цього року. І вже є домовленість про наступну 

партію зерна, що готується до відправки. 

      Маючи досвід підготовки повного циклу поставки зернових за кордон, 

Львівська Аграрна палата готова надавати сільгоспвиробникам дорадчу допомогу 

в реалізації їх продукції за значно кращим цінам та у пошуку партнерів. Саме про 

це йшла мова на засіданні правління Львівської Аграрної палати 04 листопада 

2022 року. 
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     Члени правління Львівської Аграрної палати висловили побажання у зв’язку з 

тим, що Львівська область стала форпостом для великої кількості внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), зокрема жінок, дітей, людей похилого віку та інших 

вразливих груп населення, які розміщені  в прихистках, гуртожитках, тощо 

звернутись до фермерських господарств, котрі отримали насіннєву картоплю і 

запропонувати  частину вирощеної картоплі, надати безкоштовно потребуючим у 

своїх громадах.  

     Також на засідання правління обговорювалась перспектива подальшої 

співпраці з Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). 

Йшлося про те, що Львівська Аграрна палата в рамках проекту ФАО, планує  

надати гуманітарну допомогу в аграрній сфері понад тисячу 

домогосподарствам (корми для тварин: ВРХ, свиней, та курей). Охопити всіх 

жителів, що отримують живність звичайно важко, однак за рівенем життя і 

фінансовою спроможностю сільське населення  є дуже різним. Громади, 

розташовані поблизу обласного центру, є заможними і самодостатніми. І 

навпаки - території значно віддалені, особливо гірські, є дотаційними. Саме за 

цими критеріями було відібрано для участі у проекті з виділення кормів                        

31 громаду. 
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     Відбір проводився серед уразливих сільських домогосподарств, які утримують 

худобу та птицю, мають доступ до 0,2 га землі та відповідають критеріям 

уразливості (дуже вразливі, в тому числі з низьким доходом; домогосподарства з 

найвищим рівнем відсутність продовольчої безпеки; домогосподарства, очолювані 

жінками; домогосподарства з вагітними та/або годуючими матерями та дітьми до 

одного року; люди похилого віку; домогосподарства ВПО та приймаючої громади; 

люди з інвалідністю).. 

        Продовженням  гуманітарної місії Львівської Аграрної палати став черговий 

транш благодійної допомоги для дітей з особливими потребами. 29 жовтня,  

волонтери Львівської Аграрної палати Анна Кущак та Ігор Музика, за сприяння 

БО «Благочинний фонд «Тепле місто», передали партію гуманітарної допомоги 

Комунальному закладу Львівської обласної ради «Багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр Святого Миколая».  Цей заклад опікується 247  дітьми з 

особливими потребами не лише з Львівщини, а й з інших областей України. Діти 

там проживають, навчаються та проходять реабілітацію. В ньому знайшли 

прихисток  70 дітей із сиротинців Миколаївської області, які були евакуйовані у 

перші дні воєнної агресії проти України.  

          

     Львівська Аграрна палата опікується 

Багатопрофільним навчально-реабілітаційним 

центром Святого Миколая від початку воєнних дій  і  

знає його потреби. Цього разу гуманітарний вантаж 

складався з різноманітних засобів для чистоти та 

гігієни.  Це - пральні порошки, швабри, мило, 

туалетний папір,  засоби для миття посуду,і 

сантехніки та підлоги, відра, а також засоби для 

дезінфекції поверхонь. У реабілітаційному центрі 

використовується багато миючих засобів з огляду на 

його специфіку, тому ця  партія гуманітарної 

допомоги забезпечить потребу закладу на декілька 

місяців.  

     Благодійну допомогу було надано в межах ініціативи «Shelter Ukraine», що 

реалізується завдяки SILab Ukraine та ChildFund Deutschland та Aktionsbündnis 

Katastrophenhilfe. Мета проєкту – допомога внутрішньо переміщеним українцям, 

що постраждали від війни. 

     PS.Кожен з нас має робити все можливе задля Перемоги! 

     Слава ЗСУ! Слава Україні!  
 

 

Автор: Ігор Вуйцик, голова Львівської Аграрної палати 
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18 грудня в рамках «Ярмарку Різдвяних Традицій»  

фермери-крафтовики Львівщини презентували  

продукцію власного виробництва 

     18 грудня у Львові відбувся Ярмарок Різдвяних Традицій – це можливість 

перед святами на одній локації познайомитись з фермерами Львівщини та 

скуштувати або придбати продукцію від більш як 35 виробників.  

     На Ярмарку був представлений надзвичайно широкий асортимент крафтової 

продукції: сир, мед, олія, хліб, хлібобулочні вироби, пампухи, різдвяні кекси, 

донати, плетенки, фруктові чипси, м’ясні вироби, органічна продукція, крупи, 

снеки, пастила, джеми, варення, сухі борщі та супи, смажена та печена риба, 

мариновані равлики та ікра равликів, мариновані качки із яблуками для запікання і 

багато іншого. Також із своєю продукцією ярмаркували релоковані підприємства, 

що зараз здійснюють діяльність на території Львівщини.  

     «Висловлюю велику подяку виробникам, що мали змогу добратись в таку 

сніжну та морозну погоду до Львова та презентували продукцію, кожному жителю 

та гостеві нашого міста, що завітали на подію. Купувати продукцію в українського 

крафтового виробника – це патріотично, а також це смачно і корисно. Ми всі 

відчуваємо, наскільки важливо є те, що кожен робить власну справу в тилу задля 

безперебійної економіки країни. Кожен фермер та виробник зараз працює не 

покладаючи рук за будь-яких умов, не зважаючи на війну, повітряні тривоги, 

перебої з електропостачанням. Усі мусять працювати на своїх фронтах, тоді 

швидше наближатимемо Перемогу», – наголосила директорка департаменту 

агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Тетяна 

Гетьман.  

     По своїй суті цей Ярмарок Різдвяних Традицій – це кооперація туристично 

привабливих крафтових виробників і культури, адже навіть в таких складних 

обставинах, ми повинні популяризувати наші культурні традиції як і серед 

жителів Львова, так і серед гостей міста. Відтак, в рамках Ярмарку діти та дорослі 

мали можливість відвідати цікаві майстер-класи, зокрема виготовити різдвяний 

дідух, традиційні павуки, яворівську забавку і різдвяну звізду. Окрім цього, на 

Ярмарку була представлена виставка шопок з кількома унікальними експонатами, 

а колективи територіальних громад Львівщини презентували відвідувачам 

Ярмарки чудові вертепи та коляду. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 

Затверджено зміни до Комплексної програми  

підтримки та розвитку сільського господарства    

у Львівській області на 2021-2025 роки 

      14 грудня начальник Львівської обласної військової адміністрації затвердив 

зміни до Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у 

Львівській області на 2021-2025 роки. 

      На підтримку і розвиток сільського господарства Львівської області у 2023 

році виділено 34,2 млн. грн. Дані кошти будуть спрямовані на підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва мікро, малими та середніми 

суб’єктами підприємництва для забезпечення продовольчої безпеки регіону, 

зайнятості населення та розвитку галузі. 

     «Бюджет програми є відносно невеликим, але ми спробували охопити напрями, 

які в сегменті мікро- та малого аграрного бізнесу і мають найбільший потенціал 

для розвитку аграрної галузі», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій 

Бучко. 

      Оновлена програма має 5 напрямів підтримки. Оголошення про дату початку 

прийому заявок для одержання фінансової підтримки департамент 

агропромислового розвитку оголосить вже у січні 2023 року. 
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Фінансова підтримка у вигляді пільгових 

кредитів на Львівщині - сприяння 

ефективному розвитку  

     З метою сприяння розвитку суб’єктів мікро- та малого аграрного бізнесу в 

області реалізується Комплексна програма підтримки та розвитку сільського 

господарства у Львівській області на 2021-2025 роки. На реалізацію заходів 

програми в 2022 році виділено 27,0 млн.грн. Одним із напрямів Комплексної 

програми є пільгове кредитування дрібних товаровиробників області, на яке було 

спрямовано 10,0 млн.грн. Кредити надавались на поворотній основі під 3% річних 

у розмірі до 500 тис. грн. терміном до 5 років.  

     Власною історією розвитку бізнесу поділився Микола Мартин, керівник        

ФГ «Нікоагро» Яворівського району. «Сільським господарством вирішив 

займається у 2021 році і розпочав спочатку з вирощування пшениці та гречки на 

площі 74 га. Все б нічого, але з початком війни стикнувся з багатьма проблемами 

через дорожчання матеріальних ресурсів. Пільговий кредит під 3% річних на 

проведення посівної з досить привабливими умовами зацікавив мене. Я подав 

заявку на участь у Комплексній програмі і отримав кошти, що дало можливість 

придбати насіння озимої пшениці та мінеральні добрива, яке висіяне на площі              

30 га під урожай 2023 року», — розповідає п. Микола.  

     У 2022 році кредитні кошти отримали 30 суб’єктів підприємництва, які 

спрямували їх на забезпечення комплексу робіт в галузі АПК. Ними придбано 

135,7 тонн насіння (65,3 тонн пшениці, 12,0 тонн ячменю, 22 тонни сої, 21,3 тонни 

кукурудзи, 12,9 тонн вівса та 2,2 тонни гречки); 196,6 тонн мінеральних добрив, 

3,9 тис. літрів дизпалива, 483 л засобів захисту рослин, 4 гол. ВРХ та 2 одиниці 

сільськогосподарської техніки і обладнання.  

     Надана допомога дозволила суб’єктам підприємництва продовжувати 

працювати на економіку, розвиватись та вносити свій вклад в продовольчу безпеку 

країни. 
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Мінагрополітики розпочало збір заявок  

з метою фіксації об’єктів критичної 

 інфраструктури, важливих                                    

для продовольчої безпеки 

20 грудня набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від                

16 грудня 2022 р. № 1384 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 жовтня 2020 р. № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної 

інфраструктури». 

«Мінагрополітики розпочинає прийом заявок від підприємств для 

включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Згідно прийнятої 

постанови  визначаються об’єкти критичної інфраструктури, де виробництво 

сільськогосподарської продукції визначено, як важливий елемент. 

Мінагрополітики закріплене як уповноважений орган, який може  розглядати і 

фіксувати перелік об’єктів критичної інфраструктури. Об’єкти, які є критично 

важливі для продовольчої безпеки матимуть додаткові інструменти для гарантій 

отримання електроенергії», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації зазначив Денис Башлик 

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України створено 

робочу групу з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної інфраструктури 

в секторі харчової промисловості та агропромислового комплексу. 

Підприємства, що належать до зазначеного сектору, можуть подавати до 

Мінагрополітики документи для включення їх до переліку об’єктів критичної 

інфраструктури відповідно до Порядку віднесення об’єктів до критичної 

інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                  

9 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури». 

З метою ідентифікації підприємства як об'єкта критичної інфраструктури, а 

також його категоризації, йому необхідно подати згідно з пунктом 8 розділу                           

V Методичних рекомендацій щодо категоризації об’єктів критичної 

інфраструктури, затверджених наказом Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 січня 2021 року                

№ 23, дані щодо: 



22 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

2022 / № 11-12 (164-165) 

 - належності об’єкта критичної інфраструктури до певного сектору(ів) 

(підсектору(ів)) критичної інфраструктури; 

- типу основної послуги (основних послуг), яку(і) об'єкт критичної 

інфраструктури надає; 

- повної назви організації, форми власності, ЄДРПОУ власника 

(розпорядника) об'єкта критичної інфраструктури, місцезнаходження 

організації; 

- керівника власника (розпорядника) об'єкта критичної інфраструктури 

(прізвище, ім'я, по батькові, номери контактних телефонів, email); 

- найменування об'єкта критичної інфраструктури, фактичної адреси 

місцезнаходження об'єкта критичної інфраструктури; 

- отримання об'єктом критичної інфраструктури основних послуг від 

інших об'єктів критичної інфраструктури, ненадання яких вплине на 

функціонування об'єкта критичної інфраструктури; 

- надання об'єктом критичної інфраструктури основних послуг іншим 

об'єктам критичної інфраструктури, ненадання яких вплине на функціонування 

інших об'єктів критичної інфраструктури; 

- рівнів негативного впливу, які особа, суспільство, навколишнє природне 

середовище, економіка, національна безпека та обороноздатність країни можуть 

зазнати внаслідок порушення або припинення функціонування об'єкта 

критичної інфраструктури відповідно до критеріїв, зазначених у додатках 1 та 2 

до Методики. 

Документи з супровідним листом довільної форми надсилаються на 

поштову адресу Міністерства: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 або на                       

e-mail: agro-ki@minagro.gov.ua.  

Як подати документи для включення підприємства до переліку об’єктів 

критичної інфраструктури  - посилання: 

https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-

pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi 

https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
https://minagro.gov.ua/napryamki/kritichna-infrastruktura/vklyuchennya-pidpriyemstv-do-pereliku-obyektiv-kritichnoyi-infrastrukturi
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Як єдиннику ІІІ групи вести облік  

власної сільгосппродукції 

 

     ДПС у Дніпропетровській області інформує, що фізичні особи – підприємці – 

платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку 

третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у 

довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. 

     Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є 

платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою 

формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

     При цьому фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку третьої 

групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної 

сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від 

здійснення інших видів підприємницької діяльності. 

     Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному 

вигляді, у тому числі через електронний кабінет. 

     Юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи використовують 

дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням 

положень п. 44.2 та 44.3. Податкового кодексу України. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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В Україні укладено понад  36 тис. земельних угод 

    З  24 лютого 2022 року по сьогодні укладено 36 590 угод на ринку землі, вони 

охоплюють площу в 66 631 га. 

    Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за 

площею земель, щодо яких зареєстровано правочини): 

- Вінниччина (7 тис. га), 

- Кіровоградщина (7 тис. га); 

- Хмельниччина (6,9 тис. га); 

- Полтавщина (6,9 тис. га), 

- Дніпропетровщина (6,4 тис. га). 

     За останні два тижні було укладено 2 844 правочинів у межах ринку землі за 

площею 5 581 га. 

     У цілому за увесь період функціонування ринку землі станом на сьогодні 

укладено 137 556 земельних угод. 

     Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 311 157 га. 

     Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного 

кадастру 5661 нотаріус. Усього заяв – 6374, із них погоджено – 5552, відмову 

отримали 821, у черзі на розгляд – 1. 

     Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі. 

     Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період 

є: 

- Харківщина (39 тис. га), 

- Дніпропетровщина (27,7 тис. га), 

- Полтавщина (25,3 тис. га); 

- Кіровоградщина (25,3 тис. га); 

- Херсонщина (21 тис. га). 

     Середня ціна 1 га землі в Україні від початку грудня збільшилася більш ніж на 

9 тис. – наразі вона становить 47 227 грн. Такий показник отримано на основі               

111 699 угод із продажу землі за площею в 256 016 га. 

     ТОП-5 регіонів з найвищою середньою ціною за 1 га – Київська (243,1 тис. 

грн), Львівська (180,4 тис. грн), Сумська (150,8 тис. грн), Чернівецька (82,7 тис. 

грн), Хмельницька (54,1 тис. грн). 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Виробники ягід, овочів та продуктів аквакультури  

зі Львівщини зможуть отримати інвестиційну грантову 

підтримку від ФАО та ЄС  

     Виробники ягід, овочів та продуктів аквакультури зі Львівщини зможуть 

отримати інвестиційну грантову підтримку від ФАО та ЄС. 

     Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочинає 

грантову програму, у межах якої проведе ознайомчий вебінар «Грантова 

підтримка для мікро- та малих виробників аграрної продукції» для малих та 

мікровиробників. 

     Учасники заходу зможуть ознайомитись зі програмою грантової підтримки, 

подання заявок на яку розпочнеться у середині січня. Окрім цього, представники 

ФАО допоможуть учасникам підготувати бізнес-плани та нададуть практичні 

рекомендації щодо заповнення заявки для отримання грантів через Державний 

аграрний реєстр. 

     Метою грантової програми, що є частиною ширших зусиль у межах проєкту, 

фінансованого ЄС, є підтримка функціонування та зміцнення ланцюжків доданої 

вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах, а також підтримка їх 

адаптації до нового середовища.   

     Це необхідно, щоб задовольнити харчові потреби місцевого та переміщеного 

населення на заході та вирішити проблему відсутності продовольчої безпеки в 

інших частинах країни в найближчій та короткостроковій перспективі. 
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З 1 січня 2023 року запроваджується  

нова форма податкової декларації  

з плати за землю 

     Державна податкова служба України повідомляє, що наказом Міністерства 

фінансів України від 18.02.2022 р № 83 “Про внесення змін до форми Податкової 

декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні 

ділянки державної або комунальної власності)”, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 07.03.2022 p. за № 303/37639 (далі – наказ № 83), затверджено нову 

редакцію податкової декларації з плати за землю. 

     Основні зміни, що містяться у новій формі декларації: 

- передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-

територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість 

коду за КОАТУУ (рядок 7); 

- розширено перелік правовстановлюючих документів, які є підставою для 

оподаткування, зокрема, якими посвідчується право на земельні частки (паї) 

платника, виділені в натурі. Додано вид права за кодом 4 – право на земельну 

частку (пай) (колонка 3 розділу І); 

- для випадків володіння/користування земельними ділянками не повний 

календарний рік декларація містить такий показник як період 

володіння/користування земельною ділянкою (колонки 7 – 8 розділу І, колонки 8 – 9 

розділу ІІ); 

- декларацію доповнено інформацією щодо: 

- кодів за КОАТУУ (КАТОТТГ) адміністративно-територіальних одиниць та адреси 

місць розташування об’єктів оподаткування (колонки 10 – 11 розділу І, колонки 11 – 

12 розділу ІІ); 

- дати закінчення терміну дії договору оренди (колонка 7 розділу ІІ); 

- строку користування податковою пільгою у звітному періоді (колонки 20 – 21 

розділу І); 

- деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання згідно з п. 

50.4 ст. 50 Податкового кодексу України  (рядки 5.1, 5.2 розділу ІІІ). 

     Нова форма декларації застосовуватиметься з 01.01.2023 р.. 

     Наказ № 83 розміщений на вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство / Податки, 

збори, платежі / Місцеві податки / Плата за землю / Нормативно-правові акти». 
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Як «розбудити» мікробіоту ґрунту  

     Стан мікробів у ґрунті непостійний. Коли умови довкілля (наявність 

доступного вуглецю, вологість, аерація, температура, pH ґрунту, доступні 

мікроелементи та азот) стають несприятливими для них, мікроби впадають у стан 

спокою. Загалом до 80% ґрунтових мікробів «сплять», пише журнал The Ukrainian 

Farmer. 

     Відповідно, якщо мікроби не можуть дихати (процес аерації) і не мають 

поживних речовин (доступних мікроелементів, вуглецю і азоту), вони не ростуть. 

Якщо вони не ростуть, вони не здатні вивільняти зв’язані поживні речовини у 

ґрунт. Порушуються симбіотичні зв’язки між рослинами та мікробами, поживні 

речовини стають недоступними для використання рослиною. 

     Мікробний каталізатор допомагає «прокинутися» сплячим мікробам, стимулює 

їх до дії. Дослідження ґрунту, зокрема аналіз фосфоліпідних жирних кислот дає 

змогу отримати миттєвий знімок мікробної популяції в ґрунті. 

     Ці тести, проведені на ґрунтах, оброблених мікробним каталізатором, показали 

збільшення загальної біомаси мікробів у ґрунті на 18%. Більше мікробів означає 

більше виконаної корисної роботи, зокрема більше вироблених для рослини 

доступних поживних речовин. 

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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