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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На засіданні правління Аграрної палати 

розглянули актуальні питання розвитку 

фермерства на Львівщині 

      04 листопада відбулося чергове засідання  правління  Львівської Аграрної 

палати. Участь у засіданні прийняли президент ЛАП Павло Музика голова ЛАП 

Ігор Вуйцик, уповноважені Аграрної палати із різних районів області. 

       В рамках засіданняі правління розглянуто актуальні питання розвитку 

фермерських господарств області, надання дорарчих послуг агровиробникам, 

спільні кроки для забезпечення на рівні обєднаних територіальних громад 

продовольчої безпеки.  

     На засіданні розглядалися питання щодо гуманітарної діяльності Палати, 

розширення співпраці з науковими установами та організаціями громадянського 

суспільства і бізнесом а також питання поточної роботи і завдання на наступний 

період.  Зокрема, з інформацією щодо реалізації та розширення напрямів 

гуманітарної діяльності Аграрної палати виступив голова Ігор Вуйцик. Доповідач 

акцентував увагу на розширенні кола партнерів-донорів, що сприяють  Палаті у 

наданні різних форм гуманітарної допомоги потребуючим. Зокрема, йшлося про 

новий соціальний проект «Мир» - Хліб миру» який Львівська Аграрна палата 

впроваджує спільно з неприбутковим соціальним кооперативом Pausa Café 

(Італія).  

     В рамках цього проекту у жовтні цього року 72 малих фермерських 

господарств отримали гуманітарну допомогу у вигляді насіння озимої пшениці 

та суміші трав. Також у жовтні Палата розпочала новий Проект Організації 

Об’єднаних Націй, діючої через свій Офіс Управління з координації 

гуманітарних справ (УГКС) в рамках “Підтримки організацій громадянського 

суспільства (ОГС) для надання міжсекторальної екстреної допомоги ВПО та 

постраждалим від конфлікту особам в Україні”  за  підтримки Представництва 

Датської Ради у справах біженців в Україні. В рамках цього проекту палата 

надаватиме гуманітарну допомогу у формі продовольчих наборів внутрішньо 

перемішеним особам та постраждалим від воєнних дій у 10 територіальних 

громадах Чернігівської та Сумської областей.  

     Ігор Вуйцик проінформував членів правління про те, що у жовтні було 

підписано два меморандуми  про співпрацю – з 

Інститутом  сільського  господарства  Карпатського  регіону  НААН та з ТзОВ 

«Юридична компанія, Буряк, Коваль та Партнери». Президент Палати Музика 

Павло розповів про хід підготовки до відзначення 25-річчя Львівської Аграрної 

палати, про роботу штабу та завдання на найближчий період.       
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Підписанo меморандум про співпрацю  

Аграрної палати із «Юридичною компанією Буряк, 

Коваль та Партнери» 

     28 жовтня голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик та керівник 

Юридичної компанії «Буряк, Коваль та Партнери» Ярослав Буряк підписали 

Меморандум про співпрацю та партнерство. 

    Метою Меморандуму є налагодження співпраці та консолідація зусиль сторін 

для сприяння реалізації спільних проектів, що передбачають юридичне 

консультування та надання первинної правової допомоги, проведення онлайн – 

тренінгів із актуальних питань чинного законодавства та онлайн - навчання для 

сільського населення. 

    Як зазначив п. Ігор Вуйцик «Сьогодні ми консолідуємо зусилля із 

зацікавленими партнерами щодо спільної реалізації агро - проектів на Львівщині. 

Щиро радий що молоді керівники які керують юридичним бізнесом проявляють 

зацікавленість в підтримці цього напрямку. Метою нашої спільної роботи є 

координація зусиль та спільна діяльність задля досягнення мети Меморандуму, 

що здійснюється шляхом підготовки та реалізації спільних заходів, проектів та 

програм, особливо у сільській місцевості».  

    Ярослав Буряк додав що сьогоднішня подія підкреслює важливість діяльності 

Львівської Аграрної палати, як організації яка опікується важливим  аграрним 

напрямком. Україна – житниця усього світу, яка входить до п’ятірки провідних 

світових експортерів зернових та зернобобових культур, а на початку минулого 

року навіть посіла друге місце за цим показником. Це ще раз вказує на 

значимість такої установи як Аграрна палата, яка об’єднує фермерів та 

землевласників і забезпечує реалізацію цікавих агро проектів в Україні. 

    Ми налаштовані на спільну працю та віримо у нашу спільну перемогу. 

  

     Слава Україні!  
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27 жовтня у Львові відбулася Міжнародна бізнес-конференція 

“Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до ЄС”.  

Участь у конференції прийняли виробники продовольчих товарів із різних 

областей України, президент Львівської Аграрної палати Павло Музика.  

На конференції обговорювалися актуальні питання розвитку підприємств 

зернопродуктового підкомплексу у контексті військового стану, виклики  для 

галузевих виробників та шляхи їх вирішення.  

В рамках виступу на конференції директор Департаменту 

агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Тетяна 

Гетьман наголосила на заходах для налагодження експорту виробниками області, 

актуалізувала питання державної підтримки агровиробників регіону  і 

формування ланцюгів доданої вартості для забезпечення продовольчої безпеки.  

Під час  доповідей керівників галузевих  міністерств надавалися відповіді 

на актуальні питання виробників продовольства,зокрема із питань логістичного 

характеру при виході на ринки ЄС. 

В рамках другого дня бізнес-конференції учасники відвідали дві локації: 

крафтове виробництво на якому дегустували хліб та один із зернозберігаючих 

комплексів Львівщини, де ознайомились з його діяльністю.  

У Львові відбулася Міжнародна  

бізнес-конференція 

 із питань агроекспорту в ЄС 
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За кошти обласного бюджету  

поліпшується насіннєвий фонд  

аграрного сектору Львівщини  

     При веденні аграрного бізнесу в умовах воєнного стану сільськогосподарські 

виробники Львівщини зіштовхнулись з викликами, які потребують вмілого, 

чіткого і правильного прийняття рішень, щоб не тільки залишатись на ринку, але 

і впевнено рухатись вперед і розвиватись.  

     Одним з таких сільгосптоваровиробників є Василь Богданович Зубрицький, 

голова фермерського господарства «Сяйво - Стрий» Стрийського району. 

     Фермерське підприємство створене у 2005 році. В обробітку має понад 1700 га 

сільськогосподарських угідь, на яких вирощує зернові, бобові та олійні 

сільськогосподарські культури. Вже через рік фермерське господарство 

зареєстровано суб’єктом насінництва по виробництву репродукційного насіння 

зернових культур, зокрема насіння гречки.  

     «Фінансовою підтримкою з обласного бюджету в рамках Комплексної 

програми користуюсь вже другий рік за напрямом відшкодування вартості 

високорепродукційного насіння. Як насіннєве господарство щороку дбаю про 

постійне сортооновлення гречки новим високоврожайним насінням. Для цього 

закупляю елітне насіння, вирощую його на своїх полях, а після сертифікації 

врожаю реалізовую насіння першої репродукції іншим господарствам», - 

зазначив Василь Богданович.  

     Зі слів фермера, отримані у поточному році кошти обласного бюджету будуть 

використані на придбання елітного насіння гречки сорту Антарія, площі посіву 

якої у 2023 році планується збільшити у 3 рази в порівнянні з площею у 

поточному році, оскільки гречка стала найрентабельнішою культурою.  

     «Насінневий бізнес вирощування елітної гречки розпочинався з площі       5 га, 

і впродовж років площі цієї культури збільшились у 10 разів. Вкладені кошти 

фінансової підтримки минулого року дали вже результат, і в поточному році з 

площі 50 га зібрано 140 тонн насіння гречки, урожайністю 28 ц/га. 

Сертифіковано 50 тонн насіння І - репродукції для реалізації господарствам під 

урожай 2023 року», - додав п. Василь. 

     Окрім вирощування сільськогосподарських культур фермерське господарство 

займається переробкою зерна, а саме функціонує млин та пекарня, де щорічно 

випікається більше 500 т хлібобулочних виробів, які реалізуються на території м. 

Стрия та Стрийського району.  
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Електронний кабінет: авторизація  

та підписання електронних документів 

 

     Користувачі Електронного кабінету відтепер можуть авторизуватися та 
підписати електронні документи за допомогою Дія.Підпис. 
Дія.Підпис – кваліфікований цифровий підпис, який дозволяє авторизуватися, 
отримати доступ до послуг податкової онлайн та підписати електронні документи. 
     Отримати послугу Дія.Підпис можна безоплатно через застосунок Дія. 
     Для цього в «Меню» обрати Дія. Підпис; натиснути «Створити»; підтвердити 
особу через перевірку за фото, NFC або BankID; придумати 5-значний код для Дія. 
Підпис. 
     Тож, щоб авторизуватися при вході в Електронний кабінет 
https://cabinet.tax.gov.ua/login слід обрати Дія. Підпис; отримати QR код; при 
отриманні коду сканувати його та перейти в застосунок Дія, далі пройти 
підтвердження особи через фото-ідентифікацію. Завершуємо вхід за допомогою 
ПІН-коду для Дія. Підпису. Як результат – ми в приватній частині Електронного 
кабінету. 
      Якщо платник податків прийняв рішення не використовувати для підписання 
електронних документів Дія. Підпис, то його слід анулювати. Для цього слід 
перейти до «Меню» в застосунку Дія, Дія. Підпис та обрати «Деактивувати 
Дія.Підпис». Далі повернутися до «Меню», обрати «Підключені пристрої» та обрати 
«Видалити всі». Ще раз повернутися до «Меню» та вийти із застосунку. Після цього 
повторно авторизуватися. 
     Якщо Дія.Підпис, створений на одному смартфоні, то користувач не зможе 
використати його на іншому. Щоб скористатися Дія. Підпис з іншого смартфона, 
слід авторизуватися в Дії та створити новий Дія.Підпис. При цьому попередній 
Дія.Підпис автоматично видалиться. 
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В Україні можна буде перевірити  

нотаріальні документи із QR-кодом 

  2 листопада Міністерство цифрової трансформації України розпочало 

впровадження електронного нотаріату «Нота». Перший етап проєкту - нотаріальні 

документи з QR-кодом, автентичність яких можна перевірити за допомогою QR-

сканера у застосунку «Дія».,  

 Для того, щоб убезпечити громадян від підробки документів, в Україні 

запускають перевірку за QR-кодом. Він може бути на довіреності, договорі оренди 

транспортних засобів, а також на заяві, на якій засвідчується справжність підпису. 

QR-код наноситься на нотаріальні документи як на білому папері, так і на 

спеціальному бланку. 

 Як пояснили в Мінцифри, за QR-кодом можна завантажити електронну 

копію документа у декілька натискань для перевірки та зберігання. Більше не 

потрібно робити сканкопії чи фотографувати. Електронні копії нотаріальних 

документів з QR-кодом зберігаються в системі е-нотаріату, і внести зміни в текст 

нотаріального документа після завантаження його в систему – неможливо. По-

друге, формування документа з QR-кодом відбувається виключно за допомогою 

Єдиної державної системи е-нотаріату нотаріусами, що здійснюють нотаріальну 

діяльність 

 У разі невдалого сканування QR-коду застосунок «Дія» сповістить, у чому 

проблема: немає інтернету, документ відсутній у системі е-нотаріату тощо. Для 

перевірки документа в обох – власника документа і того, хто перевіряє, має бути 

встановлений застосунок «Дія» та доступ до інтернету. 

Формування документа з QR-кодом відбувається виключно за допомогою 

Єдиної державної системи е-нотаріату нотаріусами, що здійснюють нотаріальну 

діяльність. Підключення нотаріусів до системи електронного нотаріату 

відбувається поступово. Наразі формувати нотаріальні документи з QR-кодом 

можуть лише нотаріуси міста Київ та при наявності такої технічної можливості в 

умовах воєнного стану. Згодом до системи долучаться нотаріуси з усієї України. 
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В ДАР з’явився розділ з оглядом ринку  

основних сільськогосподарських культур 

Міністерство аграрної політики та продовольства України у партнерстві із 

компанією Agrochart розробили новий сервіс для користувачів Державного 

аграрного реєстру (ДАР) − Огляд ринку. 

У цьому розділі можна відстежувати світові ціни на основні види 

сільськогосподарської продукції. Розділ доступний з головної сторінки Кабінету 

користувача (кнопка «Огляд ринку»), а також у меню в лівій частині сторінки 

(розділ «Від партнерів»). 

Попри те, що доступ до подібної інформації надається лише за 

передплатою, для зареєстрованих користувачів Державного аграрного реєстру − 

вона безкоштовна. Це стало можливим завдяки партнерству, зокрема 

укладеному Меморандуму про співробітництво з однією з найбільших у світі 

баз даних AgroChart, яка містить інформацію щодо цін та статистики аграрних 

ринків від 1970 року. Відповідно до умов Меморандуму, сторони домовились 

про подальшу співпрацю з метою забезпечення сільськогосподарських 

виробників актуальною інформацією про кон’юнктуру українського ринку, 

оцінки експортних можливостей, та відстеження змін, що впливають на експорт 

та імпорт сільськогосподарської продукції України. 

У такий спосіб, у розділі «Огляд ринку» зареєстровані агровиробники 

мають змогу перевіряти міжнародні ціни у портах західних та східних країн, 

Латинської Америки та України, а також на міжнародних біржах на такі види 

агропродукції: пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, ріпак, рослинна олія і корми. 

Графіки цін будуються як за місяць, так і за всю історію спостережень. 

На сьогодні держава має забезпечувати наших аграріїв якомога ширшим 

інструментом підтримки, в тому числі інформаційними даними: йдеться про 

актуальну аналітику експортної пропозиції та імпортного попиту в розрізі країн, 

реальну картину міжнародної цінової політики, достовірну інформацію щодо 

функціонування ринків. 
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     Мінагрополітики спільно з Держпродспоживслужбою графічно 

представило  алгоритм дії основних положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 01 квітня 2022 р. № 398 «Деякі питання здійснення фітосанітарних 

заходів та процедур в умовах воєнного стану» щодо видачі фітосанітарного 

сертифіката в разі проведення фумігації вантажів, що експортуються, та пропонує 

використовувати зазначений алгоритм експортерами сільськогосподарської 

продукції рослинного походження у своїй господарській діяльності.  

Алгоритм дій при оформленні фітосанітарного сертифікату 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Сплата податків при наданні  

платних послуг із обробітку землі 

     Козельщинська ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській 

області нагадує громадянам, які є власниками сільськогосподарської техніки та 

надають платні послуги з обробітку землі іншим фізичним особам (оранка, 

комбайнування тощо), але при цьому не зареєстровані як фізичні особи-

підприємці, що такі громадяни зобов’язані задекларувати суму отриманих доходів 

та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. 

     Зазначені доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за 

ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. 

     Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації громадянина. 

Громадяни можуть скористатись Електронним кабінетом платника, який дає 

можливість заповнити та направити до податкової служби декларацію в 

електронному вигляді. Такий сервіс заощадить ваш час на складання та подання 

звітності до податкової. Оскільки подавати декларацію потрібно за місцем 

реєстрації, то цей сервіс буде особливо зручним для тих платників, у яких 

відрізняються адреси реєстрації та фактичного проживання. 

     Для користування цією послугою платникові необхідно мати електронний ключ 

цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, які можна отримати 

безкоштовно в органах ДПС. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Змінено окремі форми  

 статзвітністі для аграріїв на 2023 рік 

     Державна служба статистики України опублікувала зміни у поданні форм 

державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2023 

рік.  

    Зокрема, для сільськогосподарських виробників внесено зміни до таких форм 

державних статистичних спостережень: 

-  № 4-сг (річна) “Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур”; 

- № 37-сг (місячна) “Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур”; 

-  № 29-сг (річна) “Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, 

плодів, ягід і винограду”; 

- № 24-сг (місячна) “Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин”; 

-  № 24 (річна) “Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами”; 

- № 9-сг (річна) “Звіт про використання добрив і пестицидів”; 

- № 2-ферм (річна) “Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) 

сільського господарства”; 

- № 50-сг (річна) “Звіт про основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств”; 

- № 11-заг (квартальна) “Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на 

переробні підприємства” 

- № 21-заг (річна) “Звіт про реалізацію продукції сільського господарства”; 

- № 13-заг (квартальна) “Звіт про надходження молока сирого на переробні 

підприємства”; 

- № 21-заг (місячна) “Звіт про реалізацію продукції сільського господарства” 

- № 1-риба (річна) “Звіт про добування водних біоресурсів”; 

- № 1-виноград (річна) “Звіт про перероблення винограду на виноматеріали”. 

     Окрім цього, змінено строк подання для № 21-заг (місячна) “Звіт про 

реалізацію продукції сільського господарства” та для №1-зерно «Звіт про 

надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та 

зберігання». У 2023 році цю звітність потрібно буде подавати не пізніше 7-го 

числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня) та не пізніше 8-го числа 

місяця, наступного за звітним періодом відповідно. 

        Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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17 листопада в Києві відбудеться аграрна  

бізнес-конференція «ОкАгро 2022» 

17 листопада на аграрній бізнес-конференції «ОкАгро2022» в Києві понад 20 

спікерів-фермерів поділяться власним досвідом управління господарством під 

час війни, розкажуть які технології приносять додатковий прибуток, як 

залучають спеціалістів та як планують стратегію розвитку. Про це повідомили 

організатори. 

Участь в конференції візьмуть понад 400 учасників — керівники та власники 

агропідприємств. 

Що цікавого буде на виставці: 

·   спілкування з колегами з усієї України; 

·   обмін досвідом, розв'язання проблем та викликів 2022 року; 

·   отримання знання та відповідей на питання від спікерів конференції. 

Як зазначили організатори, на конференції виступатимуть ті, хто зростає 

найшвидше, переосмислюють власні стратегії та процеси, вміють працювати з 

новими технологіями та не бояться тестувати їх у себе в господарстві. Але 

найважливіше — знайшли час, сміливість та силу в собі вийти на сцену, щоби 

поділитися досвідом зі своїми колегами. 

В програмі заходу запланована панельна дискусія «Відповідь фермерів на 

виклики війни», в якій візьмуть участь аграрії з різних куточків України. Вони 

обговорять проблеми з якими стикались та як їх вирішували, як змінюватимуть 

стратегію в наступному сезоні. 

Традиційно на ОкАгро буде діяти експо-зона технологічних компаній в агро, 

на стендах яких можна ознайомитись з продукцією, отримати консультацію. 

Одноденний захід «OkAgro» відбудеться 17 листопада в Києві. З міркувань 

безпеки місце зустрічі надішлють учасникам за два дні до події.. 
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Як клієнту отримати від банку інформацію 

 щодо проведених на його рахунку операцій 

 

     ДПСУ повідомляє, що Нацбанк у листі від 31.10.2022 № 18-0006/75942 надав 

розʼяснення з основних засад регулювання правовідносин щодо банківської 

таємниці, які визначено Цивільним кодексом України (далі – ЦК України). 

     Так, відповідно до положень абзацу другого частини першої статті 1076 ЦК 

України відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим 

клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної 

влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані 

виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України “Про банки і 

банківську діяльність” (далі – Закон про банки). 

     Згідно з статтею 60 Закону про банки банківською таємницею є інформація щодо 

діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі 

обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам 

при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також 

визначена у цій статті інформація про банк. Банківською таємницею, зокрема, є 

інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені 

ним правочини. 

     Поряд з цим порядок виконання банками операцій за рахунками клієнтів 

передбачений ст.1068 ЦК України, згідно з якою банк зобов’язаний за 

розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в 

день надходження до банку відповідної платіжної інструкції, якщо інший строк не 

передбачений договором банківського рахунку або законом. 

     Згідно зі ст. 40 Закону України “Про платіжні послуги”, платіжна інструкція має 

містити інформацію, що дає змогу надавачу платіжних послуг ідентифікувати особу 

платника та отримувача за платіжною операцією, рахунки платника та отримувача, 

надавачів платіжних послуг платника та отримувача, суму платіжної операції та 

іншу інформацію (реквізити), необхідну для належного виконання платіжної 

операції. 
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Застосування РРО/ПРРО при наданні  

ветеринарних послуг в сільській місцевості 

     Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що перелік окремих 

форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО 

та/або ПРРО з використанням РК та КОРО (далі – Перелік) затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 №1336 «Про забезпечення 

реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Постанова). 

     Відповідно до пункту 7 Переліку дозволено проводити розрахункові операції 

без застосування РРО та/або ПРРО з використанням РК та КОРО при роздрібній 

торгівлі медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і 

ветеринарних послуг на території села, селища. 

     Окремо слід зазначити, що абзацом першим пункту 2 Постанови встановлено 

граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів 

(надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО та/або ПРРО є 

обов'язковим у розмірі 250 тис грн на один структурний (відокремлений) підрозділ 

(пункт продажу товарів (надання послуг). 

Джерело: Головне управління ДПС у Львівській області 

     Банк обов’язково має складати на паперових та/або електронних носіях такі 

регістри, зокрема, клієнтські рахунки та виписки з них. 

     Обов’язкові реквізити виписки з клієнтських рахунків визначені пунктом 61 

розділу IV Положення № 75, серед яких, зокрема, код ID НБУ банку-

кореспондента; номер рахунку кореспондента. 

     Згідно з пунктом 62 розділу IV Положення № 75 виписки з клієнтських рахунків 

є підтвердженням виконаних за операційний день операцій і призначаються для 

видачі або відсилання клієнту. Порядок, періодичність друкування та форма 

надання виписок (у паперовій/електронній формі) із клієнтських рахунків 

обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і 

клієнтом під час відкриття рахунку. 

     Отже, зважаючи на викладене вище, клієнт має право отримати від банку 

інформацію щодо операцій, проведених за його дорученням чи на його користь (у 

т.ч. стосовно контрагента), яку він повідомив банку з метою отримання ним 

платіжних послуг на підставі запиту або шляхом отримання виписки у порядку, 

визначеному договором банківського рахунку.  

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Актуальна інформація про програму єРобота  

     Із цього тижня  можна швидко та зручно дізнатися про всі напрямки грантових 

програм, умови участі та історії успіху підприємців, які отримали кошти для 

розвитку своєї справи. 

     Проект створено за ініціативи Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 

Міністерством економіки України спільно з Міністерством цифрової 

трансформації України, Міністерством аграрної політики та продовольства 

України, Державною службою зайнятості України та “Ощадбанком”. 

     Нагадаємо, урядова програма єРобота дає можливість українським 

підприємцям отримати гранти на реалізацію та розвиток власної справи за 

напрямками:  

     -“Своя справа” – створення або розвиток власного бізнесу (50-250 тис. грн). 

Надання гранту передбачає необхідність створення щонайменше одного робочого 

місця, подальшу роботу протягом трьох років та сплату податків до бюджету. 

     -“Свій сад” – розвиток власного садівництва, ягідництва та виноградарства 

(140-400 тис. грн на 1 гектар). Гранти надаються для саду площею від 1 до 25 га. 

Земля має бути у власності або оформлене право користуванні не менше ніж на 7 

років. З переліком культур, площ посадок та кількості працівників, яких 

необхідно найняти, можна ознайомитись за посиланням - https://diia.gov.ua/kilkist-

postijnih-ta-sezonnih....  

     Умови надання гранту передбачають створення робочих місць, подальшу 

діяльність протягом щонайменше 5 років та сплату податків. 

     -“Своя теплиця” – розвиток тепличного господарства (до 7 млн грн за                     

2 га, але не більше 70 % вартості проекту). На етапі подачі заявки необхідно 

надати проект майбутньої теплиці, площею від 1,6 га до 2,4 га. Грант можна 

витрачати на оплату рахунків щодо її зведення. Строк будівництва – до                         

1 року. Земля має бути у власності або користуванні щонайменше на                     7 

років. Надалі отримувач гранта має створити від 40 робочих місць, здійснювати 

діяльність більше 3 років та сплачувати податки. 

     -“Новий рівень” – створення або розвиток переробного підприємства (8 млн 

грн за умови створення не менше 25 робочих місць). Грант покриває не більше 

70% вартості проекту. Отримувач зобов’язаний надалі працювати понад 3 роки та 

створити до 25 робочих місць. 

     Докладніше з умовами та особливостями можна ознайомитись на сайті 

https://erobota.diia.gov.ua/. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferobota.diia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NVyhdZ7mRpcHSvry4qdRXEetuq9HwhFZL6MqgEH06cJAj5yWvBdaDko&h=AT2WRZzsoP4j87rorWjiGiq0n56EL7S46Vn8HkUX78hkCXIyNfXIGLhUApUf4xJMUmQITXAJdqw6lJ7BITcRPOV5GEuRDFTjTtBWLgP49lSSc9cVxxOnpvkxzH-G6aOZMtM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1AFqYtHqXrddkAKC2rcPRklHHQrdjr49wSybnx7MSl1RLyajRQl-TtD00FGSccUkj9LdVjG0fslZplnONPx3acBlQmPKHksZ6mTk5KMkYB_qk04TMinjBEqFXXKz8sSb8uJ9HqOAnJgYP9BFJq1A_tVEaIY4OH6xze_QD_KCX8YYsAvP6aj6o0FvSqf05pBMSy_hxnfLD6mB-ghgp6VijZW1b6It7anhQC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferobota.diia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NVyhdZ7mRpcHSvry4qdRXEetuq9HwhFZL6MqgEH06cJAj5yWvBdaDko&h=AT2WRZzsoP4j87rorWjiGiq0n56EL7S46Vn8HkUX78hkCXIyNfXIGLhUApUf4xJMUmQITXAJdqw6lJ7BITcRPOV5GEuRDFTjTtBWLgP49lSSc9cVxxOnpvkxzH-G6aOZMtM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1AFqYtHqXrddkAKC2rcPRklHHQrdjr49wSybnx7MSl1RLyajRQl-TtD00FGSccUkj9LdVjG0fslZplnONPx3acBlQmPKHksZ6mTk5KMkYB_qk04TMinjBEqFXXKz8sSb8uJ9HqOAnJgYP9BFJq1A_tVEaIY4OH6xze_QD_KCX8YYsAvP6aj6o0FvSqf05pBMSy_hxnfLD6mB-ghgp6VijZW1b6It7anhQC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferobota.diia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NVyhdZ7mRpcHSvry4qdRXEetuq9HwhFZL6MqgEH06cJAj5yWvBdaDko&h=AT2WRZzsoP4j87rorWjiGiq0n56EL7S46Vn8HkUX78hkCXIyNfXIGLhUApUf4xJMUmQITXAJdqw6lJ7BITcRPOV5GEuRDFTjTtBWLgP49lSSc9cVxxOnpvkxzH-G6aOZMtM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1AFqYtHqXrddkAKC2rcPRklHHQrdjr49wSybnx7MSl1RLyajRQl-TtD00FGSccUkj9LdVjG0fslZplnONPx3acBlQmPKHksZ6mTk5KMkYB_qk04TMinjBEqFXXKz8sSb8uJ9HqOAnJgYP9BFJq1A_tVEaIY4OH6xze_QD_KCX8YYsAvP6aj6o0FvSqf05pBMSy_hxnfLD6mB-ghgp6VijZW1b6It7anhQC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferobota.diia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NVyhdZ7mRpcHSvry4qdRXEetuq9HwhFZL6MqgEH06cJAj5yWvBdaDko&h=AT2WRZzsoP4j87rorWjiGiq0n56EL7S46Vn8HkUX78hkCXIyNfXIGLhUApUf4xJMUmQITXAJdqw6lJ7BITcRPOV5GEuRDFTjTtBWLgP49lSSc9cVxxOnpvkxzH-G6aOZMtM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1AFqYtHqXrddkAKC2rcPRklHHQrdjr49wSybnx7MSl1RLyajRQl-TtD00FGSccUkj9LdVjG0fslZplnONPx3acBlQmPKHksZ6mTk5KMkYB_qk04TMinjBEqFXXKz8sSb8uJ9HqOAnJgYP9BFJq1A_tVEaIY4OH6xze_QD_KCX8YYsAvP6aj6o0FvSqf05pBMSy_hxnfLD6mB-ghgp6VijZW1b6It7anhQC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferobota.diia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NVyhdZ7mRpcHSvry4qdRXEetuq9HwhFZL6MqgEH06cJAj5yWvBdaDko&h=AT2WRZzsoP4j87rorWjiGiq0n56EL7S46Vn8HkUX78hkCXIyNfXIGLhUApUf4xJMUmQITXAJdqw6lJ7BITcRPOV5GEuRDFTjTtBWLgP49lSSc9cVxxOnpvkxzH-G6aOZMtM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1AFqYtHqXrddkAKC2rcPRklHHQrdjr49wSybnx7MSl1RLyajRQl-TtD00FGSccUkj9LdVjG0fslZplnONPx3acBlQmPKHksZ6mTk5KMkYB_qk04TMinjBEqFXXKz8sSb8uJ9HqOAnJgYP9BFJq1A_tVEaIY4OH6xze_QD_KCX8YYsAvP6aj6o0FvSqf05pBMSy_hxnfLD6mB-ghgp6VijZW1b6It7anhQC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferobota.diia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NVyhdZ7mRpcHSvry4qdRXEetuq9HwhFZL6MqgEH06cJAj5yWvBdaDko&h=AT2WRZzsoP4j87rorWjiGiq0n56EL7S46Vn8HkUX78hkCXIyNfXIGLhUApUf4xJMUmQITXAJdqw6lJ7BITcRPOV5GEuRDFTjTtBWLgP49lSSc9cVxxOnpvkxzH-G6aOZMtM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1AFqYtHqXrddkAKC2rcPRklHHQrdjr49wSybnx7MSl1RLyajRQl-TtD00FGSccUkj9LdVjG0fslZplnONPx3acBlQmPKHksZ6mTk5KMkYB_qk04TMinjBEqFXXKz8sSb8uJ9HqOAnJgYP9BFJq1A_tVEaIY4OH6xze_QD_KCX8YYsAvP6aj6o0FvSqf05pBMSy_hxnfLD6mB-ghgp6VijZW1b6It7anhQC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferobota.diia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NVyhdZ7mRpcHSvry4qdRXEetuq9HwhFZL6MqgEH06cJAj5yWvBdaDko&h=AT2WRZzsoP4j87rorWjiGiq0n56EL7S46Vn8HkUX78hkCXIyNfXIGLhUApUf4xJMUmQITXAJdqw6lJ7BITcRPOV5GEuRDFTjTtBWLgP49lSSc9cVxxOnpvkxzH-G6aOZMtM&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1AFqYtHqXrddkAKC2rcPRklHHQrdjr49wSybnx7MSl1RLyajRQl-TtD00FGSccUkj9LdVjG0fslZplnONPx3acBlQmPKHksZ6mTk5KMkYB_qk04TMinjBEqFXXKz8sSb8uJ9HqOAnJgYP9BFJq1A_tVEaIY4OH6xze_QD_KCX8YYsAvP6aj6o0FvSqf05pBMSy_hxnfLD6mB-ghgp6VijZW1b6It7anhQC
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Аграрії Львівщини під час війни: як не втратити  

бажання рухатись вперед  

     Аграрний сезон 2021/22 року видався найважчим за всю історію України.  

Зростання вартості ресурсів на тлі падіння цін на врожай - саме в таких умовах 

українські фермери вимушені були приймати рішення щодо проведення 

посівної -2022 .  

     Молоде господарство Володимира Мудрика, ТзОВ «АГРО ВОРСК» - це 

приклад того, як не опускати руки і знаходити можливості для розвитку в 

надважких умовах. Підприємство, розпочало роботу у 2021 році і вже на другий 

рік стикнулось з падінням цін на продукцію та зростанням її собівартості. 

Постала проблема пошуку джерела фінансування для закупівлі насіння та ЗЗР 

для проведення посівної у цьому році.  

     «Про Комплексну програму підтримки сільгоспвиробників з обласного 

бюджету я дізнався у департаменті агропромислового розвитку. У першу чергу 

мене зацікавив напрям пільгового кредитування на проведення посівної – умови 

були доволі привабливими, мені вдалось залучити кредит на суму 150 тис. грн 

під 3% терміном до 5 років. Це дозволило повністю забезпечити посівну 

компанію в господарстві» - зазначив . Володимир Мудрик. 

     ТзОВ «АГРО ВОРСК» займається вирощуванням зернових, бобових культур 

і насінням олійних на площі 120 га, з них 38 га було засіяно пшеницю. Вкладені 

кошти дали вже результат: в поточному році господарство зібрало 190 тонн 

пшениці із середньою врожайністю 50 ц/га. 

Нагадуємо, що 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 яку в 2022 

році виділено 26,5 млн.грн. Одним із напрямів програми є надання пільгових 

кредитів на зворотній основі під 3% річних на придбання насіннєвого матеріалу, 

мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг пов’язаних з виробництвом 

сільсьгосппродукції тощо. 

     У 2022 році році пільгові кредити отримали 30 суб’єктів підприємництва на 

загальну суму 10,0 млн. грн. За кредитні кошти придбано 125,7 т насіння, 201,6 

т мінеральних добрив, 482,5 л засобів захисту рослин, 3950,0 л дизпалива та 

оплачено сільськогосподарські послуги на 887,8 тис. грн. 

     У департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА вже 

розробляється проект програми підтримки на 2023 рік. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОВА 
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З 31 жовтня 2022 року роботодавці можуть 

використовувати  

Примірну форму трудового договору  

з нефіксованим робочим часом  

     10 серпня набув чинності Закон України №2421, яким Кодекс законів про працю 

в Україні (далі – КЗпП) доповнено нормою щодо трудового договору з 

нефіксованим робочим часом.  

     Трудовий договір з нефіксованим робочим часом — це особливий вид 

трудового договору. У випадку його укладання обов’язок працівника виконувати 

роботу виникає виключно у разі її надання роботодавцем. При цьому роботодавець 

не гарантує, що така робота буде надаватися постійно. 

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом укладають у письмовій формі. 

Така вимога прописана в п. 62 ч. 1 ст. 24 КЗпП. 

     Примірну форму цього договору затверджено наказом Мінекономіки від 

26.10.2022 р. №4179 «Про затвердження Примірної форми трудового договору з 

нефіксованим робочим часом». 

     Тож роботодавці можуть використовувати свою (розроблену з урахуванням 

конкретних умов праці) форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. 

Проте така форма повинна містити умови, які є обов’язковими відповідно до ст. 

211 КЗпП, а саме: 

   - спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання 

роботи; 

   - спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність 

розпочати роботу або про відмову від її виконання у випадках, передбачених ч. 8 

ст. 211 КЗпП; 

    - інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові 

години та дні); 

       - розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових днів або 

годин; 

       - додаткові підстави для припинення трудового договору з нефіксованим 

робочим часом (за необхідності). 

        З формою договору можна ознайомитись за посиланням: 

https://cutt.ly/vMww9tH 

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
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvMww9tH%3Ffbclid%3DIwAR2BMnE5-1G-3tvxfYHul0K8ghfsKkKoVTtHuOLcMnGi0QMHNcOf0v8Joc0&h=AT0YmndMIt2TqK_i6X8qVAb7-l2XLvJ1-JKa2OaSawcHXRdxB7cKHM8NWhj_163Ni_MYOMOFRNWK_8A6QPuKTO0ATs8PNTi9xCloN5-ml2B4fc_2BYCnIdbxxfob40gJTGo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3LZJConQRAR4t6-p_R9E6-bkq8hkotJspMYl7P-mQ7aoHUz8IflHX_qI7KkH_B4xbJGWevGJg4y8X0HZY95jiri3H219pQOwOWtPoGGNok4j2l7CTX2_UWeorIvd7getsIlL5Hcb_hELWD2FWAaDcZdno4SPmkYD_aacy-_Yc6rUXMq2Vk8WB-y9D9tJs2djl0-cVarxN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvMww9tH%3Ffbclid%3DIwAR2BMnE5-1G-3tvxfYHul0K8ghfsKkKoVTtHuOLcMnGi0QMHNcOf0v8Joc0&h=AT0YmndMIt2TqK_i6X8qVAb7-l2XLvJ1-JKa2OaSawcHXRdxB7cKHM8NWhj_163Ni_MYOMOFRNWK_8A6QPuKTO0ATs8PNTi9xCloN5-ml2B4fc_2BYCnIdbxxfob40gJTGo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3LZJConQRAR4t6-p_R9E6-bkq8hkotJspMYl7P-mQ7aoHUz8IflHX_qI7KkH_B4xbJGWevGJg4y8X0HZY95jiri3H219pQOwOWtPoGGNok4j2l7CTX2_UWeorIvd7getsIlL5Hcb_hELWD2FWAaDcZdno4SPmkYD_aacy-_Yc6rUXMq2Vk8WB-y9D9tJs2djl0-cVarxN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvMww9tH%3Ffbclid%3DIwAR2BMnE5-1G-3tvxfYHul0K8ghfsKkKoVTtHuOLcMnGi0QMHNcOf0v8Joc0&h=AT0YmndMIt2TqK_i6X8qVAb7-l2XLvJ1-JKa2OaSawcHXRdxB7cKHM8NWhj_163Ni_MYOMOFRNWK_8A6QPuKTO0ATs8PNTi9xCloN5-ml2B4fc_2BYCnIdbxxfob40gJTGo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3LZJConQRAR4t6-p_R9E6-bkq8hkotJspMYl7P-mQ7aoHUz8IflHX_qI7KkH_B4xbJGWevGJg4y8X0HZY95jiri3H219pQOwOWtPoGGNok4j2l7CTX2_UWeorIvd7getsIlL5Hcb_hELWD2FWAaDcZdno4SPmkYD_aacy-_Yc6rUXMq2Vk8WB-y9D9tJs2djl0-cVarxN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvMww9tH%3Ffbclid%3DIwAR2BMnE5-1G-3tvxfYHul0K8ghfsKkKoVTtHuOLcMnGi0QMHNcOf0v8Joc0&h=AT0YmndMIt2TqK_i6X8qVAb7-l2XLvJ1-JKa2OaSawcHXRdxB7cKHM8NWhj_163Ni_MYOMOFRNWK_8A6QPuKTO0ATs8PNTi9xCloN5-ml2B4fc_2BYCnIdbxxfob40gJTGo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3LZJConQRAR4t6-p_R9E6-bkq8hkotJspMYl7P-mQ7aoHUz8IflHX_qI7KkH_B4xbJGWevGJg4y8X0HZY95jiri3H219pQOwOWtPoGGNok4j2l7CTX2_UWeorIvd7getsIlL5Hcb_hELWD2FWAaDcZdno4SPmkYD_aacy-_Yc6rUXMq2Vk8WB-y9D9tJs2djl0-cVarxN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvMww9tH%3Ffbclid%3DIwAR2BMnE5-1G-3tvxfYHul0K8ghfsKkKoVTtHuOLcMnGi0QMHNcOf0v8Joc0&h=AT0YmndMIt2TqK_i6X8qVAb7-l2XLvJ1-JKa2OaSawcHXRdxB7cKHM8NWhj_163Ni_MYOMOFRNWK_8A6QPuKTO0ATs8PNTi9xCloN5-ml2B4fc_2BYCnIdbxxfob40gJTGo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3LZJConQRAR4t6-p_R9E6-bkq8hkotJspMYl7P-mQ7aoHUz8IflHX_qI7KkH_B4xbJGWevGJg4y8X0HZY95jiri3H219pQOwOWtPoGGNok4j2l7CTX2_UWeorIvd7getsIlL5Hcb_hELWD2FWAaDcZdno4SPmkYD_aacy-_Yc6rUXMq2Vk8WB-y9D9tJs2djl0-cVarxN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvMww9tH%3Ffbclid%3DIwAR2BMnE5-1G-3tvxfYHul0K8ghfsKkKoVTtHuOLcMnGi0QMHNcOf0v8Joc0&h=AT0YmndMIt2TqK_i6X8qVAb7-l2XLvJ1-JKa2OaSawcHXRdxB7cKHM8NWhj_163Ni_MYOMOFRNWK_8A6QPuKTO0ATs8PNTi9xCloN5-ml2B4fc_2BYCnIdbxxfob40gJTGo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3LZJConQRAR4t6-p_R9E6-bkq8hkotJspMYl7P-mQ7aoHUz8IflHX_qI7KkH_B4xbJGWevGJg4y8X0HZY95jiri3H219pQOwOWtPoGGNok4j2l7CTX2_UWeorIvd7getsIlL5Hcb_hELWD2FWAaDcZdno4SPmkYD_aacy-_Yc6rUXMq2Vk8WB-y9D9tJs2djl0-cVarxN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvMww9tH%3Ffbclid%3DIwAR2BMnE5-1G-3tvxfYHul0K8ghfsKkKoVTtHuOLcMnGi0QMHNcOf0v8Joc0&h=AT0YmndMIt2TqK_i6X8qVAb7-l2XLvJ1-JKa2OaSawcHXRdxB7cKHM8NWhj_163Ni_MYOMOFRNWK_8A6QPuKTO0ATs8PNTi9xCloN5-ml2B4fc_2BYCnIdbxxfob40gJTGo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3LZJConQRAR4t6-p_R9E6-bkq8hkotJspMYl7P-mQ7aoHUz8IflHX_qI7KkH_B4xbJGWevGJg4y8X0HZY95jiri3H219pQOwOWtPoGGNok4j2l7CTX2_UWeorIvd7getsIlL5Hcb_hELWD2FWAaDcZdno4SPmkYD_aacy-_Yc6rUXMq2Vk8WB-y9D9tJs2djl0-cVarxN4
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За якої щільності посадки птиці  

сьогодні конкурентоспроможна птахоферма 

     Нині у західному регіоні переважно садять птицю зі щільністю 18 голів/м². 

Господарства, які мають вихід на країни Сходу, – 22 голови/м². 

Про це в інтерв’ю журналу “Наше птахівництво” розповів лікар ветеринарної 

медицини ТОВ «Леокомерц» Іван Конюховський. 

     «В Україні залишилося багато торішнього врожаю зернових у зв’язку з війною 

та неможливістю експорту. Ціни на зернові стали привабливими, відповідно, 

багато дрібних фермерських і великих птахогосподарств після часткової або 

повної зупинки в травні-червні почали відновлювати виробництво і масово 

завозити молодняк на вирощування, – зазначив він. – Як наслідок, у серпні-

вересні знову було перевиробництво м’яса бройлера. Ціни на м’ясо почали 

знижуватися, а вимоги з приймання птиці на забій – зростати». 

      Керівники забійних цехів передусім почали віддавати перевагу господарствам, 

у яких вага живої птиці становила 3-3,5 кг, а вихід курячого філе – не менше 30%. 

Тому знову низка господарств стала перетримувати птицю, щоб здати її на забій 

певної кондиції, пояснив Іван Конюховський. 

     «За щільності посадки 18 голів/м² і більше, враховуючи прорідження птиці до 

14 голів/м², м’ясо другої категорії становить 20% і більше, – зазначив він. – Таке 

м’ясо продається гірше і за нижчими цінами. Керівники птахогосподарств 

наголошують на необхідності зменшення щільності посадки до 16 голів/м², щоб 

бути конкурентоспроможними на ринку». 

    Нагадаємо, довоєнні дослідження свідчили, що найвищу економічну 

ефективність м’ясних  курей  можна отримати за вирощування птиці у кліткових 

батареях зі щільності посадки 22 голови/м2  

Джерело: www.agrotimes.ua 

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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    Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з 

Львівською Аграрною Палатою ініціювали проведення zoom-конференції з 

питань зупинення та реєстрації податкових накладних. 

    Дата проведення: 14 листопада 2022 року  

    Початок реєстрації в програмі Zoom: 13 год. 55 хв. 

    Початок конференцію: 14 год. 00 хв. (тривалість до 40 хв.) 

   Тема ZOOM- конференції: «Зміни до Постанови КМУ від 11 грудня 2019 

№1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»». 

   Основні спікери – фахівці управління з питань виявлення та 

опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Львівській 

області. 

    При наявності програми Zoom, підключитись до конференції можна за 

наступним посиланням: https://cutt.ly/HMywnH6  

    Або ж Ви можете скористатись веб-версією Zoom: 

-ідентифікатор конференції: 718 5981 8371 

-код доступу: 4YLuSb 

14 листопада для аграіїв Львівщини  

відбудеться актуальна онлайн конференція  

із питань податкового законодавства 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FHMywnH6%3Ffbclid%3DIwAR0wm6PuJhXw9egoEobCFdAgENRum32IvD52kgh63c1LJAwyuWVsalE5GKI&h=AT3AAZ5db48HNKrZzMUChG0b0SgydTS-g7wipjrLPPSKddxZPvbqYKfx1BDp9M07avr38VbE_yinzBm-bTSKKCKARf1kaNqv4V5U5PMJ0HqpyUY6iwwrcobMuELgT5ugbc8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BP9RcbqAJyob9SEmKpj6moZ4Uk17Z05Y8eIZ3QPlzRcGx5htwZHVa-lKaMp9TmTm2iV5PXjQPwqsxTZCr33kUuXw6dug8zGSDu6QJkmTXEYLdZjP1kE9Dp9nqPP4kDxvGP5UJ34dngpXIo0vYjHSMzLFAqf8_bDTCmHxzeVoFQOLW2hU8Mh8b1cQ_2QowfNQfUbLlW9ej
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FHMywnH6%3Ffbclid%3DIwAR0wm6PuJhXw9egoEobCFdAgENRum32IvD52kgh63c1LJAwyuWVsalE5GKI&h=AT3AAZ5db48HNKrZzMUChG0b0SgydTS-g7wipjrLPPSKddxZPvbqYKfx1BDp9M07avr38VbE_yinzBm-bTSKKCKARf1kaNqv4V5U5PMJ0HqpyUY6iwwrcobMuELgT5ugbc8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BP9RcbqAJyob9SEmKpj6moZ4Uk17Z05Y8eIZ3QPlzRcGx5htwZHVa-lKaMp9TmTm2iV5PXjQPwqsxTZCr33kUuXw6dug8zGSDu6QJkmTXEYLdZjP1kE9Dp9nqPP4kDxvGP5UJ34dngpXIo0vYjHSMzLFAqf8_bDTCmHxzeVoFQOLW2hU8Mh8b1cQ_2QowfNQfUbLlW9ej
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FHMywnH6%3Ffbclid%3DIwAR0wm6PuJhXw9egoEobCFdAgENRum32IvD52kgh63c1LJAwyuWVsalE5GKI&h=AT3AAZ5db48HNKrZzMUChG0b0SgydTS-g7wipjrLPPSKddxZPvbqYKfx1BDp9M07avr38VbE_yinzBm-bTSKKCKARf1kaNqv4V5U5PMJ0HqpyUY6iwwrcobMuELgT5ugbc8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BP9RcbqAJyob9SEmKpj6moZ4Uk17Z05Y8eIZ3QPlzRcGx5htwZHVa-lKaMp9TmTm2iV5PXjQPwqsxTZCr33kUuXw6dug8zGSDu6QJkmTXEYLdZjP1kE9Dp9nqPP4kDxvGP5UJ34dngpXIo0vYjHSMzLFAqf8_bDTCmHxzeVoFQOLW2hU8Mh8b1cQ_2QowfNQfUbLlW9ej
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FHMywnH6%3Ffbclid%3DIwAR0wm6PuJhXw9egoEobCFdAgENRum32IvD52kgh63c1LJAwyuWVsalE5GKI&h=AT3AAZ5db48HNKrZzMUChG0b0SgydTS-g7wipjrLPPSKddxZPvbqYKfx1BDp9M07avr38VbE_yinzBm-bTSKKCKARf1kaNqv4V5U5PMJ0HqpyUY6iwwrcobMuELgT5ugbc8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BP9RcbqAJyob9SEmKpj6moZ4Uk17Z05Y8eIZ3QPlzRcGx5htwZHVa-lKaMp9TmTm2iV5PXjQPwqsxTZCr33kUuXw6dug8zGSDu6QJkmTXEYLdZjP1kE9Dp9nqPP4kDxvGP5UJ34dngpXIo0vYjHSMzLFAqf8_bDTCmHxzeVoFQOLW2hU8Mh8b1cQ_2QowfNQfUbLlW9ej
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FHMywnH6%3Ffbclid%3DIwAR0wm6PuJhXw9egoEobCFdAgENRum32IvD52kgh63c1LJAwyuWVsalE5GKI&h=AT3AAZ5db48HNKrZzMUChG0b0SgydTS-g7wipjrLPPSKddxZPvbqYKfx1BDp9M07avr38VbE_yinzBm-bTSKKCKARf1kaNqv4V5U5PMJ0HqpyUY6iwwrcobMuELgT5ugbc8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BP9RcbqAJyob9SEmKpj6moZ4Uk17Z05Y8eIZ3QPlzRcGx5htwZHVa-lKaMp9TmTm2iV5PXjQPwqsxTZCr33kUuXw6dug8zGSDu6QJkmTXEYLdZjP1kE9Dp9nqPP4kDxvGP5UJ34dngpXIo0vYjHSMzLFAqf8_bDTCmHxzeVoFQOLW2hU8Mh8b1cQ_2QowfNQfUbLlW9ej
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FHMywnH6%3Ffbclid%3DIwAR0wm6PuJhXw9egoEobCFdAgENRum32IvD52kgh63c1LJAwyuWVsalE5GKI&h=AT3AAZ5db48HNKrZzMUChG0b0SgydTS-g7wipjrLPPSKddxZPvbqYKfx1BDp9M07avr38VbE_yinzBm-bTSKKCKARf1kaNqv4V5U5PMJ0HqpyUY6iwwrcobMuELgT5ugbc8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BP9RcbqAJyob9SEmKpj6moZ4Uk17Z05Y8eIZ3QPlzRcGx5htwZHVa-lKaMp9TmTm2iV5PXjQPwqsxTZCr33kUuXw6dug8zGSDu6QJkmTXEYLdZjP1kE9Dp9nqPP4kDxvGP5UJ34dngpXIo0vYjHSMzLFAqf8_bDTCmHxzeVoFQOLW2hU8Mh8b1cQ_2QowfNQfUbLlW9ej

