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Львівщина гідно прийняла  

участь у ХХVІІ Міжнародній 

агропромисловій виставці  

«Агро-2015» 

Відвідувачів виставки найбільш 

цікавили устаткування для виробництва 

твердопаливних брикетів ТзОВ «РМП 

Біоенергія», виробництво сублімованої 

продукції ТзОВ «Галфрост», соєвої олії 

та макухи ТзОВ «Рентком». За 

підсумками роботи XXVІІ Міжнародної 

агропромислової виставки «Агро-2015» 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України відзначило 

Львівську область дипломом за одну з 

кращих експозицій. 

 

 

З 3 по 6 червня 2015 року у м. Києві 

відбулася ХХVІІ Міжнародна 

агропромислова виставка «Агро - 2015». 

До заходу залучено всесвітньо відомі 

торгові марки, галузеві асоціації, 

вітчизняні виробники, іноземні компанії 

агропромислової галузі.   

 

Під час роботи виставки експозицію 

Львівщини відвідали віце-прем’єр-

міністр України Генадій Зубко та 

Міністр аграрної політики та 

продовольства України Олексій 

Павленко, які відзначили високу 

активність підприємств області у заході. 

Експозицію Львівщини представив перший заступник голови Львівської 

облдержадміністрації Ростислав Замлинський. Презентація товаровиробників  

Львівської області базувалась на наступних напрямах: виробництво органічної 

продукції, розвиток альтернативних видів палива, інвестиційні пропозиції та 

пропозиції для розвитку сільських територій.   
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Ефективний соціальний діалог 

Наприкінці травня у Києві 

відбувся практичний семінар проекту 

Європейської Комісії ТАІЕХ 

“Ефективний соціальний діалог”.  

Експерти семінару з Італії, Німеччини, Польші, Іспанії  та Литви 

представили досвід власних держав стосовно механізму прийняття рішень та 

взаємодії між професійними спілками, працівниками та державою, що 

дозволяє враховувати інтересів всіх сторін.   

Німецький експерт  семінару Ханс Манзке зазначив, що ефективний 

діалог  в сфері трудових відносин можливий при закріпленні у Конституції 

держави можливості створення об’єднань для захисту прав працівників. Крім 

того, соціальна відповідальність підприємців може закріплюватися у 

відповідних угодах між профспілкою працівників певної галузі та асоціацією, 

що представляє інтереси галузевого об’єднання підприємців.  

Протягом дводенного семінару учасники мали змогу ознайомитися з 

європейським досвідом партнерства та визначити основні перешкоди, серед 

яких, зокрема законодавчі норми, механізм імплементації рішень, недовіра 

до керівництва окремих галузевих профспілок,  які стримують 

налагодження ефективного соціального діалогу  в Україні. 
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Масложирова галузь:  

технології та ринок 

28-29 травня у Києві відбулася VIII 

Міжнародна конференція «Масложирова галузь: 

технології та ринок». 

Із вступним словом до учасників конференції 

звернувся голова асоціації ―Укроліяпром‖ Cтепан 

Капшук, який у доповіді визначив існуючий 

потенціал виробництва і експорту продукції галузі.    

     Доповідь про світові тенденції розвитку ринку високоолеїнового 

соняшнику представив міжнародний експерт швейцарської 

компанії ―Syngenta‖ Луїс Карлос Алонсо. Інші доповідачі  фірми  Syngenta‖ 

представили досвід і технологічні рішення для одержання сталої 

врожайності соняшнику.  

      У наступних доповідях учасників конференції 

зверталася увага на технологічні аспекти 

виробництва, які дозволяють контролювати якість 

олії, процес її фасування, впроваджувати технології 

виробництва та переробки олії,  контролювати вміст 

бензопірену у продукції і гранулювати відходи  за 

рахунок сучасного обладнання.   

     Значну частину доповідей конференції було 

присвячено питанням стандартизації і  забезпеченню 

безпеки та якості олійної продукції. 

Основні тези доповідей учасників заходу висвітлено у матеріалах тез 

конференції «Mасложирова галузь: технології та ринок». 
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Словенські учасники представили напрацювання, досвід і приклади 

ефективного управління земельними просторовими даними та базами, розробки 

та використання ІТ-продуктів у сільському господарстві. 

 Із вступним словом до учасників форуму звернулася Посол Республіки 

Словенія в Україні Наталя Прах зазначивши, що сільськогосподарські угіддя 

становлять 23,5 відсотка (понад 447 тис. га) території Словенії, на якій 

господарюють понад 74,6 тис. фермерів із середньою площею господарства              

6,4 га. 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань 

євроінтеграції Владислава Рутицька під час форуму зазначила, що Україна 

може створити унікальний бренд постачальника ефективних ІТ-рішень для 

агросектору. За її словами, українська ІТ-індустрія може знайти потенціал для 

росту, створюючи рішення для компаній, які працюють в аграрному секторі 

України. 

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка 

наголосив, що цей захід матиме синергетичний ефект, оскільки поєднання 

сільського господарства та ІТ-технологій підвищить ефективність роботи 

галузі. Очільник Львівщини також наголосив, що область завжди славилася 

своїми фахівцями у сфері ІТ-технологій. 

Представники провідних ІТ-компаній Словенії представили учасникам 

форуму власні технологічні рішення, що дозволяють підвищити ефективність 

виробництва або автоматизувати процеси обліку в системі земельного кадастру. 

Наприклад, використання досягнень геокосмічних інформаційних систем 

дозволяє дистанційно оцінювати стан врожаїв, наявність захворювань на полях, 

автоматизувати бізнес-процеси на підприємствах і впроваджувати технології 

точного землеробства. Крім того, у країнах ЄС сучасні технології  створюють 

можливість для оперативного моніторингу правильності надання державної 

підтримки конкретному фермеру під вирощування певної культури. 

 

Словенсько-український бізнeс-форум 

 
      Впровадження сучасних інформаційно-

комунікативних технології дозволяє підвищити 

ефективність  виробництва в аграрному 

секторі. З метою вивчення досвіду країн ЄС 8 

червня у Львові відбувся Словенсько-український 

бізнес-форум “ІТ в сільському господарстві: 

Досвід Словенії та європейські стандарти”. 
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Робоча поїздка на Львівщину 

8 червня в рамках робочої поїздки на 

Львівщину заступник міністра аграрної 

політики та продовольства України з питань 

європейської інтеграції Владислава Рутицька 

відвідала Дрогобицький район, де 

ознайомилася у с. Летня з діяльністю 

фермерського господарства ―Меринос-Захід‖. 

ФГ ―Меринос-Захід‖, яке займається вирощуванням овець трьох порід 

(мериноландшаф, бергшаф, суффольк) та кіз високопродуктивних 

європейських порід, впроваджує сучасні технології виробництва, які 

відповідають найкращій європейській практиці. Заступник директора 

фермерського господарства Олексій Шувалов зазначив, що синергія від 

постійного набуття нових знань і вивчення сучасного європейського досвіду 

дозволяє успішно конкурувати на ринку. 
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Розвиток  агрохолдингів: 

зарубіжний та вітчизняний досвід  

     У травні на базі Львівського 

національного аграрного університету  

відбувся науковий семінар «Розвиток 

агрохолдингів: зарубіжний та 

вітчизняний досвід».  

Проведення семінару організувала кафедра права і підприємництва у 

співпраці із кафедрою міжнародної економіки, туризму і менеджменту ЗЕД 

університету. В меморіальній аудиторії ім. проф. Є. Храпливого зібрались вчені 

економічного факультету, гості із львівських університетів і науково дослідних 

інститутів. Оскільки підготовча робота і організація семінару відбувалась із 

залученням інформаційних технологій – значна частина виступів, повідомлень, 

тез та коментарів надійшла на спеціально створену сторінку у Фейсбуці.  

Розпочинаючи семінар проректор з наукової роботи Львівського 

національного аграрного університету, професор Ігор Яців відзначив особливу 

актуальність теми, наголосивши на органічному поєднанні вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розвитку агрохолдингів.  

Основними програмними позиціями семінару був відеофільм-презентація 

про чеський агрохолдинг «Трхови Штєпанов» професора Юрія Губені та 

презентація про діяльність агроходингів в Україні» від Романа Хирівського. 

Цікавими були повідомлення професорів Георгія Черевка, Василя Липчука, 

доцентів Алли Желєзняк, а також гостей семінару – науковців Інституту 

регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України Інни Куліш і 

Любомира Казьміра.  

Учасники семінару мали змогу ознайомитись із стендовими 

повідомленнями професора Олександра Гуторова (Харківський НАУ ім. В. 

Докучаєва), професора Вікторії Онєгіної (Харківський НТУ ім. П. Василенка), 

доцента Катерини Марченко (Житомирський НТУ) та багатьма іншими. В 

обговоренні, що відбулось взяли участь доценти Іван Тофан, Ганна Антонюк, 

Роман Дудяк, Петро Оліщук, Василь Андріїв, Марта Ольховська (Львівський 

інститут МАУП), Віталій Бойко та Андрій Бурак. Питання використання землі 

великими підприємствами детально висвітлив почесний працівник кафедри 

права і підприємництва Роман Возняк. Було розглянуто й інші проблеми 

діяльності агрохолдингів.  

Джерело: www.lnau.lviv.ua 
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Метою проведення даного заходу було посилення діалогу і обміну 

досвідом між провідними науковцями, представниками великих та малих 

виробників агропродовольчої продукції, експертами в галузі розвитку ринку 

аграрної продукції та налагодження більш тісних взаємозв’язків для 

подальшої співпраці. До участі у круглому столі були запрошені виробники, 

переробники, представники ринкової інфраструктури, а також органів 

місцевої державної влади. Зокрема, круглий стіл відвідали: Валерій П’ятак – 

заступник голови Львівської обласної ради, Ігор Вус – 

представник Департаменту агропромислового  розвитку Львівської 

облдержадміністрації, Іван Паньків – голова Львівської аграрної дорадчої 

служби, Дмитро Мороз – радник директора компанії «Агро Марк» та 

Володимир Баран – директор ТзОВ «Барком».   

     3 червня на кафедрі міжнародної 

економіки, туризму та менеджменту 

ЗЕД Львівського національного 

аграрного університету відбувся 

круглий стіл на тему «Проблеми і 

перспективи розвитку ринку аграрної 

продукції в Україні». 

Проблеми і перспективи 

розвитку ринку аграрної 

продукції в Україні 

Основна доповідь «Проблеми і 

перспективи розвитку аграрного 

сектора економіки України», доцента 

Романа Дудяка  акцентувала увагу 

присутніх на стані та сучасних реаліях 

ринку аграрної продукції в Україні. В 

процесі обговорення учасники 

круглого столу висловили цілий ряд 

конструктивних пропозицій стосовно 

можливостей та перспектив розвитку 

аграрного ринку з врахуванням 

регіональних особливостей. 

Також, під час круглого столу Анна Кущак  презентувала електронний 

інформаційний бюлетень – «Вісник Агрофорум», що видається Львівською 

аграрною палатою спільно з Департаментом агропромислового розвитку 

Львівської ОДА за підтримки українсько-данського проекту «Агро-Львів». 
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Перспективи економічного 

розвитку України 

9 червня у Львові відбулася 

зустріч підприємців з Міністром 

економічного розвитку і торгівлі 

України Айварасом Абромавичусом. 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус 

запевнив, що найгірші макроекономічні показники української економіки вже 

позаду. Після того, як Україна отримали міжнародну фінансову підтримку, 

вдалося стабілізувати курс національної валюти і повернути довіру до 

банківської сфери. 

Підприємці Львівщини  під час зустрічі 

у Львівській бізнес-школі  говорили про 

потребу виходу на український ринок таких 

компаній як Pay Pal, IKEA, H&M. На думку 

міністра А. Абромавичусa, якщо такі західні 

бренди «зайдуть до України», це буде 

значний крок вперед».  

Заступник міністра економіки Юлія Клименко повідомила, що через  

місяць-півтора заплановано оприлюднити  проект Концепції підтримки 

малого і середнього бізнесу в Україні до 2020 р. Крім того, з Європейською 

Комісією вже підписано договір про створення 15 регіональних центрів 

підтримки малого і середнього бізнесу в Україні і створення фонду 

гарантування кредитів у розмірі 40 млн. євро. Але  сам фонд не матиме 

грошей, а лише кредитні гарантії.  

День поля 2015 

 

26 червня 2015 року ПП ―Західний Буг‖ запрошує всіх бажаючих до співпраці 

на свято ―Дня поля 2015‖, яке відбудеться в с. Суходоли  Бродівського 

району  Львівської області. 

В програмі свята «Дня поля 2015» огляд дослідно-демонстраційних  насіннєвих 

посівів,  на яких  представлено широкий спектр сортів пшениці, ячменю, презентація 

технологічного процесу приготування та протруювання насіння  на заводі компанії. 

Бажаючих прийняти участь у святкуванні «Дня поля 2015» просимо звертатися 

за телефонами: +38 (050) 4326718, +38 (050) 3726251.  

Джерело: www.zahbug.com.ua 
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Практичний День поля “Вирощування ріпаку 2015” 

15 червня в Кам’янко-Бузькому районі 

на базі фермерського господарства ―Лім‖ 

ТзОВ «Дюпон Піонер», ТзОВ «Євраліс 

Україна», ТзОВ «Монсанто Україна» 

проведено День поля на тему: 

«Вирощування ріпаку 2015». Участь у заході 

прийняли  агрономи, керівники та 

дистриб’ютори провідних аграрних 

підприємств Львівщини. 

 Учасники заходу ознайомилися з інформацією про сучасні 

високопродуктивні гібриди ріпаку, які присутні на вітчизняному ринку і 

технологічні особливості їх вирощування.  На демонстраційному полі ФГ 

«Лім» Михайло Лисишак розповів про технологічні особливості вирощування 

різних гібридів на демонстраційних ділянках від чотирьох світових 

виробників насіння. Необхідно зазначити, що основними особливостями 

сучасних гідридів ріпаку, які закладаютьcя насіннєвими компаніями є їх 

стійкість до вилягання і розстріскування, зимостійкість, вміст  олії  і стійкість 

до хвороб. 
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Фінансова підтримка заходів в АПК 

шляхом здешевлення кредитів 
 

Кабінет Міністрів України 29 квітня 2015 року 

затвердив Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки заходів в аграрному комплексі 

шляхом здешевлення кредитів (Постанова №300). 

 Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання 

агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності (далі – позичальники) за укладеними 

кредитними договорами за умовами, що сума відсотків за користування 

кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов’язаних з 

цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного 

проекту, управління кредитами, консультаційні послуги, тощо), не перевищує 30 

відсотків річних. 

  Компенсація надається у розмірі 50 відсотків облікової ставки 

Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування 
кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за 

кредитами, залученими у минулому та поточному роках, відсотки за 

користування якими нараховані і сплачені у поточному році. 

 Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для 

покриття витрат підприємств агропромислового комплексу. 

 Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо надання 

компенсації облдержадміністрації утворюють конкурсні комісії, які очолюють 

директори департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій. 

 Позичальники для отримання права на компенсацію звертаються до 

конкурсних комісій облдержадміністрацій. Під час прийняття рішення щодо 

надання компенсації перевага надається позичальникам: 

- у першу чергу - які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень; 

- у другу чергу - які провадять діяльність з вирощування та розведення 

великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби. 

 Як раніше повідомлялось на заходи зі здешевлення кредитів в Державному 

бюджеті України передбачено 300 млн. грн.  
 Нагадуємо, що інформацію про оголошення конкурсу буде розміщено на сайті 

облдержадміністрації www.loda.gov.ua (сторінка Департаменту) та у наступних 

номерах вісника. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Збереження пільгового 

оподаткування сільгоспвиробників –  

це питання економічної безпеки 

України в цілому 

Питання збереження пільгового оподаткування сільгоспвиробників – 

це питання не лише розвитку аграрного сектору, а й економічної безпеки 

України в цілому. Про це заявив в інтерв’ю журналістам заступник 

міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа під час XXVII 

Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2015». 

Зокрема він наголосив, що «сьогодні 40% валютних надходжень 

Україна отримує від аграрного сектору. А перспектива системи 

оподаткування - це той визначальний важіль, який зумовлюватиме або 

подальший розвиток, або зупинку аграрного сектору. Для багатьох галузей, 

особливо для таких трудомістких як тваринницька галузь, це не просто 

питання перспективи і прибутковості, це питання виживання.  

Володимир Лапа також відзначив ще один надзвичайно важливий 

аспект: «У випадку скасування податкових пільг основний удар припаде на 

тваринництво, а це основа зайнятості сільського населення. За нашими 

розрахунками 10 % найманих працівників буде звільнено в перспективі 1-2 

роки. Мені складно навіть уявити, які соціальні наслідки матиме це в 

сільській місцевості». 

За словами В. Лапи, зміни до системи оподаткування, до Бюджетного 

кодексу, що відбулися у грудні минулого року, вже зумовили вимивання 

обігових коштів з аграрної галузі у сумі 20 млрд грн щорічно. А якщо брати 

додатковий імпортний збір, то сума сягає 30 млрд грн. «Нажаль, наслідки 

ми вже відчуваємо, тому що за перші чотири місяці поточного року падіння 

валової продукції аграрної галузі вже становить 4,7 %. Відповідно ми 

бачимо, як негативно відповідні податкові рішення позначаються доволі 

швидко на галузі. Це накладається на інші несприятливі умови, стан 

фінансового ринку, на неможливість залучати фінансування. У таких 

умовах податкова підтримка є мабуть єдиним дуже важливим важелем 

підтримки сільгоспвиробників України», - підкреслив Володимир Лапа. 
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На думку Володимира Лапи, «якщо і говорити про потенціал збільшення 

оподаткування галузі, то потрібно працювати не над збільшенням 

оподаткування тих сільгоспвиробників, які працюють легально, а над 

розширенням бази оподаткування. Наприклад, сьогодні понад 2 млн. паїв із 

6,5 млн. обробляються поза легальним обігом. Зрозуміло, що краще вводити в 

легальний обіг ці землі, ніж додатково тиснути податками на тих 

сільгоспвиробників, які і так працюють і тримають на собі не лише 

виробництво, а й усю соціальну сферу у сільській місцевості». 

Для порівняння з розмірами державної підтримки в інших країнах він 

зазначив, що «сума податкових пільг, якщо врахувати і додати ті програми 

прямої бюджетної підтримки, які ми маємо в Україні, все одно в 5 разів 

менша, ніж в РФ і в 10 разів менша, ніж в ЄС. А ми працюємо на 

глобалізованих ринках і повинні конкурувати».  

За словами заступника міністра агрополітики, останні 5-7 років постійно 

ретранслюються ідеї про скасування податкових пільг для аграріїв. «Не є 

виключенням і цей рік. Але сьогодні ситуація дуже небезпечна, адже певні 

зобов’язання з української сторони зафіксовані в меморандумі про 

взаєморозуміння з міжнародним валютним фондом». 

        Разом з тим Володимир Лапа висловив надію, що у сільгоспвиробників та 

Міністерства агрополітики і продовольства відбудеться продуктивний діалог з 

Міністерством фінансів, з міжнародними партнерами, «і ми все-таки 

прийдемо до збалансованого рішення, як власне це і передбачено коаліційною 

угодою – незмінну систему оподаткування до 2018 року, як це передбачено 

чинним податковим кодексом». 

Джерело: www.ucab.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна конференція та виставка “Птахівництво 2015” 

 

15-17 вересня 2015 року у Трускавці відбудеться міжнародна 

конференція та виставка ―Птахівництво 2015‖, яка представить сучасні 

технології виробництва та утримання необхідні для високоефективного 

розвитку галузі. Детальніша інформація про умови участі у конференції 

розміщено на офіційній Інтернет-сторінці організаторів. 

Місце проведення: Львівська обл., м. Трускавець, Курортний 

комплекс  ―Ріксос-Прикарпаття‖, вул. Городище, 9.  

Джерело: www.poultryukraine.com  
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Скасовано військовий збір з обміну валюти 

 
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який скасовує 

оподаткування військовим збором операції з купівлі-продажу фізичними 

особами іноземної валюти.  

У пояснювальній записці зазначається, що запровадження додаткових 

перешкод щодо обігу валютних цінностей у вигляді військового збору 

призводить до вкрай негативних наслідків для економіки України: значно 

зростає обсяг проведення операцій з готівковою іноземною валютою та 

банківськими металами на тіньовому ринку. 

При цьому бюджет додатково втрачає збір до Пенсійного фонду; 

загальмовується ринок банківських послуг з платіжними документами; 

зменшується пропозиція готівкової та безготівкової іноземної валюти; штучно 

завищується вартість валюти для фізичних осіб. 

 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

 

Кабмін виключив графу «регіональні ресурси»  

з порядку декларування зерна зерноскладами 
 

Кабінет Міністрів України Кабмін виключив графу «регіональні 

ресурси» з порядку декларування зерна суб’єктами його зберігання, про що 

йдеться у відповідній урядовій постанові №363, яку розміщено на сайті 

відомства від 4 червня 2015 року. 

«Внести до Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. 

№ 1877 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2307; 2007 р., № 24, ст. 

982; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2013 р., № 42, ст. 1501), такі зміни: в абзаці 

другому пункту 2 слова ―регіональних ресурсів,‖ виключити; у додатку 2 до 

Порядку слова ―регіональні ресурси‖ виключити», — йдеться у постанові. 

Верховна Рада України ще в липні 2014 прийняла зміни до закону «Про 

зерно та ринок зерна в Україні», скасувавши механізм формування 

регіональних запасів зерна як неефективний і перешкоджає переміщенню 

зернових. 

 

Джерело: www.agravery.com 



червень, 2015 / №10 (10) 16 

З 1 липня 2015 року система електронного адміністрування 

ПДВ запроваджується на постійній основі 

«Протягом дії системи електронного адміністрування ПДВ у тестовому 

режимі (до 1 липня 2015 року або до дати, визначеної в окремому рішенні 

Верховної Ради України про скорочення терміну перехідного періоду) 

платники податку самостійно зараховують на електронні рахунки кошти з 

власних поточних рахунків, у сумах, необхідних для сплати до бюджету 

узгоджених податкових зобов’язань з цього податку, задекларованих ними в 

податковій звітності з ПДВ.  

Після закінчення тестового режиму для реєстрації податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) платник 

податку повинен мати достатню суму податкового кредиту, підтверджену 

зареєстрованими в ЄРПН ―вхідними‖ податковими накладними, сплатою 

ПДВ при імпорті товарів та (за недостатності таких сум) коштами на його 

рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ.  

З 1 липня 2015 року на рахунки в системі електронного 

адміністрування ПДВ платники податку зараховують кошти у сумах, 

необхідних для збільшення розміру суми, що надає право для реєстрації 

в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування.  

Поповнення електронного рахунка платника ПДВ за рахунок інших 

джерел, наприклад, з поточних рахунків інших осіб, не передбачено.  

Роз’яснення щодо застосування системи електронного адміністрування 

ПДВ наведені у листі ДФС України від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-

01-17.  

 Джерело: Державна фіскальна служба України. 

Скорочення терміну реєстрації майнових прав 

Починаючи з 22 червня реєстрація прав власності на нерухоме майно з 

видачею свідоцтва на право власності здійснюватиметься не за 14 робочих 

днів, а лише за 5 діб з моменту реєстрації заяви. Зареєструвати право оренди 

земельної ділянки або інше речове право можна буде за 3 робочих дні 

замість 5 днів, зареєструвати обтяження лише за 2 години, а отримати 

інформацію з Державного реєстру прав в паперовій формі – протягом 1 

години. 

У разі ненадання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки з вини державного 

реєстратора плата за їх надання у такі строки повертається заявникові.  

Джерело: Державна реєстраційна служба України
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       Земельний аукціон з продажу прав оренди земельних ділянок  

червень, 2015 / №10 (10) 

       На земельному аукціоні, що відбувся 5 червня у м. Львові, продано право 

оренди 4 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності (за межами населеного пункту) загальною площею 164 гектари. 

Стартовий розмір річної орендної плати цих ділянок становив 98,8 тис.грн., в 

результаті торгів ціна оренди зросла вдвічі – до 200,6 тис.грн. 

За результатами земельного аукціону переможці уклали середньострокові 

договори оренди земельних ділянок на 14 років. 

       Найбільше учасників аукціону зацікавила земельна ділянка розташована на 

території Нововитківської сільської ради Радехівського району. Під час торгів 

вартість її річної оренди, що готові сплачувати орендарі, зросла в п`ять разів 

(від 12 до 59 тис.грн.). 

       Всього, за період оренди земельних ділянок (14 років), до місцевих 

бюджетів надійде понад 2,8 млн.грн. Наступні земельні торги з продажу прав 

на оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами 

населеного пункту) заплановано провести 19 червня 2015 року.  

Джерело:  www.zem-lviv.gov.ua 

 Результати діяльності  Головного управління Держземагенства  

у Львівській області за першу половину травня    
 

З початку травня Головним управлінням Держземагенства у Львівській 

області прийнято 70 рішень про виділення земельних ділянок учасникам АТО 

та родинам загиблих воїнів. Також за цей період для учасників АТО у 

Львівській області затверджено 65 проектів землеустрою. 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua 

Дерегуляція аграрного бізнесу в Україні   

  

26 червня 2015 року у Львові на базі ТОВ ―РСП Шувар‖ відбудеться 

конференція на тему: ―Дерегуляція аграрного бізнесу в Україні‖. Для участі 

у роботі конференції запрошуються товаровиробники, науковці, 

представники органів влади та всі зацікавлені у вирішенні цієї важливої 

проблеми. 

Місце проведення: конференцзал ОРСП «Шувар», вул. Хуторівка 4-Б,               

3-й поверх). Початок конференції : в 11.00 год. 

Джерело: www.shuvar.lviv.ua 
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На сьогоднішній день підтримка малого та середнього бізнесу  у 

фінансуванні не аби як  потрібна, це одна із важливіших складових  

успішного ведення бізнесу.  Проте,  доступ до банківського фінансування в 

Україні продовжує бути  достатньо обмеженим, та й  вартість  кредитів є 

достатньо високою.  Здавалося б, що питання не має рішення. Проте завдяки 

наявності на банківському ринку широкого спектру альтернативних  

фінансових інструментів  дане питання  може бути оперативно вирішене та й 

ще з чималим позитивним  ефектом. Унікредит Банк  використовує в своєму 

асортименті  значну кількість  інструментів  торгового фінансування: 

акредитиви факторинг, гарантії, векселі.  Хотілося б більш детально 

зупинитися на одному з них – векселі.  Так, саме вексель стає у нагоді для 

суб’єктів господарської діяльності як: 

-розрахунковий інструмент (квазі-гроші: розрахунки між підприємствами 

проходять завдяки передачі векселя від однієї компанії – іншій, без 

використання грошових розрахунків), завдяки  чому  одночасно погашається  

дебіторська та кредиторська заборгованість, що очищує баланс, покращує 

фінансові показники, а отже  робить його  більш привабливим для кредиторів 

та інших користувачів фінансової звітності. Один вексель може бути 

використаний в ланцюжку розрахунків багато разів, вексель «рухається» 

аналогічно грошовій банкноті; 

- боргової розписки, що має особливий статус та механізм в процесі 

стягнення заборгованості, а отже відображає підвищений  підхід щодо 

захисту прав кредитора (векселедержателя). Мова йде про процедуру  протест 

векселя, вчинення  нотаріусом  виконавчого напису, та оперативне  виконавче 

впровадження, тобто не має необхідності звертатися до  господарського суду, 

втрачаючи  на те час, зусилля та кошти;  

- цінного паперу (з можливістю здійснення операцій купівлі-продажу): 

продати вексель по договірній чи комерційній ціні. 

Банки мають широкий спектр  операцій з векселями: як кредитні (аваль 

векселів, врахування, РЕПО), так  і обслуговуючі: доміциляція (оплата банком 

векселя за рахунок депонованих клієнтом коштів), інкасація (процес 

пред’явлення векселя до платежу, отримання платежу, робота з нотаріусами ), 

зберігання, консультування тощо. 

Вексель – надійний інструмент  

для розвитку  аграрного бізнесу  

в Україні 
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Проте  одним із найцікавішим проектом є Вексельні програми. 

Унікредит широко застосовує таку форму організації роботи з векселями та 

вексельними схемами.  Однією із найпопулярніших є Вексельна програма 

для аграріїв при закупівлі ЗЗР (засоби захисту рослин) та інші групи товару, 

що працює в банку з 2013року, та орієнтована як на  великі підприємства – 

холдинги, так і на підприємств малого та середнього бізнесу. На 

сьогоднішній день  дану програму успішно використовують десятки 

підприємств України різних регіонів, а сотні  інших підприємств пробують 

більш детально розібратися в тому як це працює, її ефективності, простоті 

та прозорості.   

Отже, як це працює?  

Фермер визначається  в видом товару, що бажає придбати, його 

кількістю та  вартістю. Проте на вартість товару впливає як саме  фермер 

буде розрахуватись з продавцем за  даний товар: передплата, оплата по 

факту, із відстрочкою платежу.  В умовах відсутності вільних грошових 

коштів, найбільш оптимальною формою розрахунків є  відстрочка платежу. 

Але  саме ця форма  купівлі товару є найвищою за ціною.  Проте якщо ця 

відстрочка платежу буде оформлена векселем, за  яким банк надасть свою 

гарантію – Аваль, то покупець отримує від продавця одну із найкращих 

цінових пропозицій. Якій поступається лише ціна «по передплаті». Чому 

так відбувається? По – перше, авальований вексель для постачальника 

означає,що банк  оцінив ризики покупця-фермера та  поручається за його 

платоспроможність. Аваль – це напис на векселі,  яка свідчить про те, що  у 

разі  нездійснення оплати векселя, особою що видала даний вексель – 

платіж за векселем буде здійснений банком.  Іншими словами продавець 

товару  продаючи товар із відстрочкою платежу покупцю приймає на ризик 

банку, який здійснив Аваль за  векселем, а не самого покупця.  Звісно, що 

платоспроможність банку є значно вищою чим  платоспроможність 

покупця-фермера. Як ми знаємо  саме рівень ризику компанії формує 

вартість. От і виходить, що купуючи товар  із відстрочкою платежу та 

розраховуючись  за товар авальованим банком векселем покупець має 

можливість отримати привабливу вартість. Чи покриває  знижена вартість  

товару  витрати фермера на  аваль  векселя. Так, покриває повністю, 

оскільки  фермер сплачує за аваль векселя % в річних (аваль коштує в 4-6 

раз дешевше ніж кредит),  а  знижка  ціни на товар – це відсоток від ціни 

(що значно  вищий від вартості  авалю). Фермер завжди отримає 

позитивний ефект  від такої  схеми розрахунків. 
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Слід  відмітити одну особливість  ціни, при застосуванні вексельних  

розрахунках – це  прив’язка до валютних коливань. Більшість торгових 

договорів містять  умови, що в разі значного коливання  валютного курсу 

(понад певний  відсоток) , фермер  має сплатити підвищену (перераховану) 

вартість товару відповідно до  курсу валюти, що діє на момент  здійснення 

розрахунків. Проте при розрахунках векселем ця умова не працює: вартість 

товару фіксується в момент виписки  фермером векселя та передачі його 

покупцю та в подальшому не переглядається. Отже, весь  прибуток від 

продажу майбутнього урожаю по цінам (у т.ч. за рахунок збільшення курсових 

різниць валюти), що будуть діяти  на момент оплати ним векселя – 

залишається у фермера. Це питання є дуже актуальним для експортерів, але 

не тільки для них.  

   Така  схема може працювати, не тільки коли фермер купує продукцію  

(наприклад, ЗЗР) напряму у продавця-виробника, але  ця схема широко 

застосовується коли  в розрахунках  задіяна значна кількість гравців: 

виробник чи імпортер-дистриб’ютор-фермер.  

Унікредіт дуже часто додає до  вище описаного стержня  вексельної 

схеми іще й інші елементи вексельні операції (врахування векселя, зберігання,  

депонування коштів  для оплати векселів, забезпечення повного  формату 

супроводження вексельних розрахунків тощо.  

Чи складно скористатися такою послугою, якщо вона така ефективна? Ні, 

не складно. Для початку потрібно обговорити з продавцем питання 

вексельних розрахунків за товар, що замовляється, ознайомитися з умовами  

торгового контракту. Після  цього звернутися до банку, та надати банку для 

аналізу документи щодо фінансово-господарської діяльності свого 

підприємства. Аваль векселів  відноситься до категорії кредитних операцій, 

отже банки   в даному випадку застосовують звичайні кредитні підходи та 

процедури.  Узгодивши умови авалю векселів та уклавши з банком  відповідні 

договори (договір авалю векселів та договір застави) можемо починати 

закупівлю товару  та розраховуватися з продавцем авальованими банком 

векселями. Як свідчить досвід, на сьогоднішній день фермери щорічно 

авалюють векселів на суму понад 1, 5 – 2,5 млрд грн. в рік, та ці цифри рік від 

року  зростають.  Більш детальну інформацію щодо вексельних програм або 

консультацію безпосередньо спеціалістів з вексельних питань можна 

отримати у відділеннях  банку, на сайті банку, або запросивши менеджера 

банку до себе на підприємство – це дасть змогу одночасно всі фахівцям 

компанії задати питання та отримати належні консультації (фінансисти, 

бухгалтера, комерційні менеджери, тощо) .   
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Протягом трьох останніх років ми пропонуємо нашим клієнтам 

скористатись Вексельною програмою для сільгоспвиробників, яка направлена 

на забезпечення оплати за насіння, засоби захисту рослин та інш. У 

розрахунках за отриманий товар наші клієнти використовують авальовані  

Укрсоцбанком векселі, що гарантує   постачальнику  оплату векселів  в термін 

та у повному обсязі.  

Пропонуємо Вам долучитись до нашої вексельної  програми  та отримати 

низку переваг від використання в розрахунках авальованих векселів,  а саме: 

-  отримання  відстрочки  платежу  на тривалий термін  (купуй товар 

навесні – розраховуйся восени); 

-  фіксація  ціни на товар в момент розрахунку векселем (захист від 

коливання курсу валют); 

-  вартість  авалювання векселя  значно  нижча вартості кредитних коштів  

- 3,5-5% річних від суми векселю  та  500 грн. за експертизу векселя  (можливе  

встановлення індивідуального рівня  оплати); 

- придбання високоякісних товарів від відомих світових виробників; 

- безкоштовне отримання консультаційних  послуг від спеціалістів банку 

з моменту  виписки векселя до його оплати; 

- використання розгалуженої мережі  відділень Укрсоцбанку. 

  

Що потрібно для того, щоб  скористатись Вексельною програмою від 

Укрсоцбанку: 

 

1. Звернутись до найближчого відділення  Укрсоцбанку для встановлення 

ліміту авалювання векселів (за умови надання відповідного пакету документів 

та ліквідного забезпечення). За умови прийняття позитивного рішення,  Вам 

буде встановлено ліміт на авалювання векселів, яким Ви можете скористатись 

у зручний для Вас час,  одноразово у повному обсязі або окремими траншами 

(на Ваш розсуд).  

2. Звернутись до офіційного  дистриб’ютора (представника) у Вашому 

регіоні для укладання Договору поставки товару із зазначенням умови 

розрахунків векселем. Переліки офіційних дистриб’юторів зазначаються на 

сайтах виробників (якщо у Вас немає можливості скористатись  такою 

інформцією, Ви можете звернутись  за  інформацією  до Укрсоцбанку).  

3. Отримати товар та  виписати  вексель  в межах  ліміту  авалювання 

відповідно до умов Договору поставки. 

4. Звернутись до відділення Уксоцбанку  за авалем векселя. Сплатити 

банку комісію за авалювання векселя.  
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5. Розрахуватись авальованим векселем за отриманий товар (передати 

вексель постачальнику   згідно з  Актом прийому – передачі векселя). 

6. Оплатити вексель безготівковим шляхом у  термін платежу за ним.   

 

За додатковою інформацією  Ви можете звернутись   до найближчого 

відділення  або до Відділу вексельних продуктів та операцій Головного офісу  

на електронну адресу: veksel@unicredit.ua або за телефоном: (044) 230-32-45. 

Будемо раді підтримати  Вас  у розвитку Вашого бізнесу! 

Джерело: «UniCredit Bank» 

Програма страхування озимого ріпаку   

на зимово-весняний період 2015-2016 року 
 

Компанія ―КВС-Україна‖ запроваджує для своїх клієнтів безкоштовну 

сервіс-програму страхування посівів озимого ріпаку селекції KWS.   

Мета програми – захист посівів озимого ріпаку від дії зимово-весняних 

ризиків. 

Участь в даній сервіс-програмі дає можливість агровиробникові отримати 

компенсацію вартості придбаного насіння у випадку загибелі посівів озимого 

ріпаку, спричинених несприятливими погодними умовами в зимово-весняний 

період.  

Детальніша інформація – на офіційній Інтернет-сторінці компанії ―КВС-

Україна‖. Джерело: www.kws.ua 

XVIII Сільськогосподарська виставка «ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2015» 

 

23-25 вересня 2015 року у Києві відбудеться сільськогосподарська 

виставка «ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2015». На основній експозиції виставки 

буде представлена техніка, обладнання, матеріали і технології для 

фермерських господарств і сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, а також експозиції фермерів і кооператорів з усіх областей 

України. Виставка включатиме також експозиції обладнання для 

фермерських тваринницьких господарств, сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. Крім того заплановано проведення щорічних 

збори голів районних і обласних Асоціацій фермерів  

усіх регіонів України. 

Місце проведення: м. Київ, Національний комплекс «Експоцентр 

України», пр-т. Академіка. Глушкова, 1. 
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І “панське” м’ясо і бізнес… 

Вирощування кролів в Україні сьогодні не 

вважається пріоритетною галуззю. Дехто навіть 

жартує, що активним кролівництво було тоді, коли 

існувала мода на кролячі шапки та шуби. Тепер це 

хутро не в ціні, зате м’ясо – дороге, не кожен може 

дозволити собі його купити. Спеціалісти Проекту 

USAID «АгроІнвест» побачили інші перспективи 

кролівництва в нашій країні. На їх думку, таке 

сільгоспвиробництво може допомогти заснувати 

та розвинути власну справу навіть тим селянам, які бізнесом зовсім не 

займалися. На чому ґрунтуються такі оптимістичні прогнози? Розмова 

про це з керівником напрямку «Стимулювання доступу аграріїв до 

фінансування» Проекту USAID «АгроІнвест» Наталією Ліщитович. 

- Чому «АгроІнвест» звернув увагу саме на кролівництво?  

- Н.Л.: Один із напрямків роботи Проекту – розширення агрофінансування, 

тобто, кредитування малих та середніх сільгоспвиробників. Для здійснення 

цієї діяльності «АгроІнвест» працює з партнерами, серед яких особливо 

важливе місце посідають кредитні спілки України. Найбідніші верстви 

сільського населення мають вкрай обмежений доступ до фінансування. Серед 

них чимало переселенців з інших територій країни, для яких це питання 

виживання в нових умовах. У них бракує заставного майна для того, аби 

отримати якесь фінансування для розвитку серйозного бізнесу, нема 

напрацьованих ділових зв’язків та партнерів. Також у селах багато й інших 

малозабезпечених мешканців, які, зокрема, працюють у сільській 

інфраструктурі, у школах, лікарнях тощо. Для цієї категорії селян важливим є 

питання, яким видом діяльності зайнятися, аби отримати додатковий 

прибуток, і де одержати необхідні фінансове сприяння та консультативну 

допомогу. Ці питання ми обговорили з кредитними спілками, з якими 

працюємо. Вони згуртовують багато тисяч сільських мешканців, працюють з 

ними, чудово знаються на ситуації в сільських регіонах. Саме деякі з наших 

партнерських кредитних спілок і порадили нам звернути увагу на 

виробництво продукції кролівництва. 

      Коли ми познайомилися конкретно з цим видом виробництва, то 

зрозуміли, що ця галузь доступна навіть для малодосвідчених у цих питаннях 

людей, з обмеженими «виробничими потужностями», тобто, для тих, хто має,  

http://www.hvilya.com/_nw/68/84992521.jpg
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невеликий простір для розташування кролячих кліток. Окрім того, для 

започаткування кролівництва не потрібні великі капіталовкладення на старті. 

Так, якщо власних коштів недостатньо, певна фінансова підтримка необхідна, 

і її за розвитку такої програми готові надавати кредитні спілки. 

 

- Чому ви акцентуєте увагу на перспективності кролівництва для 

дрібного бізнесу? 

- Н.Л.: Бо це передбачає уже самий технологічний процес. Якщо селянин 

тримає птицю для покриття власних потреб, це нормально, але для 

входження у птахівничий бізнес вже треба думати про те, як конкурувати з 

наявними великими підприємствами, птахофабриками, принаймні, за 

собівартістю продукції, і це вже непросте питання. А вирощувати кролів для 

продажу можна навіть в умовах особистих селянських господарств. У цьому 

випадку індустріальних підходів не треба, оскільки ринок продукції 

кролівництва наразі не зайнятий великими виробниками, і попит на таку 

якісну продукцію, особливо у великих містах, помітно випереджає її 

пропозицію. Разом із досвідченими спеціалістами-кролівниками ми 

розрахували економічну ефективність заняття таким видом діяльності. 

Виходить, що трудовий внесок члена родини складає фактично один день на 

тиждень. Тобто, шкільний учитель, фельдшер, працівник сільради цілком 

спроможний свого вихідного дня зайнятися чищенням кліток, встановленням 

нових, вакцинацією поголів’я, відсадженням молодняку тощо. Підвезення 

корму, збут готової продукції також можна організувати цього дня, особливо, 

якщо згуртуватися з діловими партнерами. Розрахунки фахівців-практиків 

показують, що в середньому по Україні за наявності 24 кролематок чистий 

прибуток родини, яка займається кролівництвом, складає не менше 4-6 тис. 

грн. на місяць. Для багатьох людей, у яких середня зарплата, скажімо, 2-3 

тис. грн., такий додатковий дохід зовсім не зайвий, чи не так? За меншої 

кількості кролематок родина зможе, насамперед, забезпечити своє власне 

споживання. Всі ми знаємо про те, наскільки це м’ясо корисне, воно є 

чемпіоном з питомого складу білка, перевершуючи, скажімо, навіть м’ясо 

птиці. А печінка кролика за своєю біологічною цінністю, за твердженням 

вчених, перевершує навіть чорну ікру. І саме з кролячого м’яса 

рекомендовано розпочинати прикорм дітей грудного віку, це прекрасний 

дієтичний продукт здорового харчування. 

- Якою роботою в цьому напрямку займається Проект «АгроІнвест»?  

- Ми проводимо, в першу чергу, тренінги-навчання для малих 

сільгоспвиробників – членів наших партнерів, кредитних спілок у різних 
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областях України. Таких партнерських кредитних спілок у нас зараз 49. Ми 

розпочали нашу програму з проведення двох тренінгів для кредитної спілки 

«Вигода (м. Стрий, Львівська область). Виявилося, що тема викликала 

неабиякий інтерес у населення. І в квітні-травні у нас заплановано вже 15 

таких тренінгів. Саме реакція селян надихнула нас активізувати цю роботу. Бо 

люди почали звертатися до кредитних спілок із своїми планами та 

пропозиціями.  

 

- А чому кредитні спілки зацікавлені займатися такою справою?  

- Н.Л.:  Бо в цьому закладені і їх перспективи. Кредитні спілки зацікавлені не 

стільки і не лише в тому, аби просто позичити гроші і на цьому заробити. Ні, 

насправді вони зацікавлені в тому, щоб розвинути та зміцнити своїх 

позичальників. Зміцнити їх технологічно, укріпити їх бізнес. При цьому, 

згуртовуючи таких сільгоспвиробників, надаючи їм технологічну, 

консультативну та фінансову підтримку, кредитна спілка, в свою чергу, також 

зростатиме й розвиватиметься, отримуватиме більші фінансові можливості, 

надаючи для сільського бізнесу постійно зростаючу потужну базу для 

розвитку. Сьогодні один із важливих напрямків для них – подолання 

сільського безробіття, розвиток малого та середнього сільського бізнесу. Тому 

й пропозиції для цього вони вносять нестандартні та цікаві. І селяни їх охоче 

приймають. Ми бачимо приклад того, коли ініціатива пропонується на 

зустрічних напрямках. 

 

- Що треба зробити для того, аби стати учасником програми?  

- Н.Л.:  Треба звернутися до кредитної спілки, що розташована в цій області 

та є нашим партнером. У багатьох кредитних спілок є відділення в районних 

центрах, навіть у селах. Якщо не вдається знайти такі контакти, можна 

звернутися до Проекту «АгроІнвест», повідомити свою адресу, і ми 

допоможемо зв’язатися з такими спілками. 

 

-  У яких регіонах уже реалізується програма Проекту «АгроІнвест»?  

- Н.Л.: Зараз ми працюємо над розвитком кролівництва у Львівській, 

Харківській, Херсонській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській, 

Черкаській областях. Кредитні спілки саме цих областей заявили нам, що 

вбачають у цьому велику перспективу для своїх нинішніх та потенційних 

членів.  
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- Чи залучаються місцеві органи влади до реалізації цієї програми?  

- Н.Л.:  Не можу сказати, що ми їх активно залучаємо, хоча вдячні за 

зацікавленість у реалізації цієї програми. Найактивнішу позицію займає 

Львівська обласна державна адміністрація, як і в багатьох інших питаннях, 

пов’язаних із розвитком сільського господарства. Ми також працюємо з 

Херсонською ОДА - там теж помітні велика увага та інтерес. Область 

орієнтована більше на інші галузі агровиробництва, кролівництво там не 

сильно розвинене. Та в них теж виникає питання тих самих переселенців та 

виживання окремих родин, допомоги дрібним сільгоспвиробникам.  

 

- Де та на яких умовах учасники програми продаватимуть м’ясо 

кроликів?  

- Н.Л.: Це – бізнес, він залежить від напрацьованих зв’язків, укладених 

контрактів. Окрім того, маркетингові та збутові контракти підказують 

тренери під час тренінгів. Наприклад, можна розглянути можливість обміну 

одного кролика в живому вигляді на корми, необхідні для вирощування двох 

інших кролів. Варіантів багато, головне – не сидіти склавши руки і не 

журитися через те, що нема чим зайнятися, що «все пропало». Слід активно 

шукати реальні можливості, особливо в тих випадках, коли вже проведена 

величезна робота, з’явилися потенційні партнери, є реальні, працюючі 

можливості отримання консультативної допомоги та фінансової підтримки на 

всіх етапах виробництва продукції.  

 

Тарас Тернівський,  Національний прес-клуб з аграрних та земельних питань 

Фестиваль-ярмарка “СТРИЙ- ОРГАНІК-ФЕСТ”  

 

      19-21 червня 2015 року у м. Стрий відбудеться  IV Великий Карпатський  

Фестиваль-ярмарка ―СТРИЙ-ОРГАНІК-ФЕСТ‖ з нагоди 150-ї річниці від 

народження Мирополита Андрея Шептицького та з нагоди 23-ї річниці 

створення кредитної спілки «ВИГОДА», яка першою  розпочала відродження 

кредитної кооперації в Україні. На фестивалі буде представлена якіснф 

органічна продукція виробників Західного регіону України.  

Місце проведення: м. Стрий, Площа Ринок.  Початок: в 09:00 год. 

 

Джерело: www.vygoda.com.ua 
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Проблема деградації та відновлення 

родючості земель сільськогосподарського 

призначення 

   Григорій Седіло, доктор  сільськогосподарських 

наук, професор,  директор Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Карпатський регіон в цілому та Львівська область зокрема, будучи 

унікальною територією, геополітичні особливості, ресурсний потенціал, 

зональна природно-кліматична специфіка якого створює сприятливі умови 

стабільного розвитку агропромислового комплексу, може слугувати науково-

технологічною платформою для розширення перспектив транскордонної 

співпраці з державами Карпатського Єврорегіону в аграрній та екологічній 

сферах, активізації процесів кластеризації як механізмів гнучкого реагування 

на кон'юнктуру світових ринків, підвищення конкурентоспроможності 

виробництва, зростання інвестиційної привабливості. 

Формування ефективної регіональної моделі розвитку агропродовольчої 

сфери потребує цілеспрямованої інноваційної політики з переведення 

сільськогосподарського виробництва в площину стійкості й стабільності 

функціонування зональних агроекосистем, розширеного відтворення 

родючості ґрунтів та охорони ґрунтового покриву від деградацій. 

За даними розрахунків Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону, найважливішими факторами, що спричинюють екологічні ризики й 

виступають джерелами виникнення деструктивних процесів на землях 

сільськогосподарського призначення  є промислові (частка впливу – 5,9-

11,1%), транспортні (23,5-32,4%), селитебні (17,7-23,5%), рекреаційні (5,9-

17,6%), але найбільший відсоток складають аграрні (25,0-41,7%), які 

викликані низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників, зокрема 

деформованою системою землекористування, високим рівнем освоєння 

земельного фонду, розбалансованими системами землеробства. Це 

спричинює деградацію грунтового покриву, зниження родючості ґрунтів, 

дестабілізацію екологічної рівноваги в агроландшафтах, зменшення 

показників продуктивності сільськогосподарських культур.  

Велике занепокоєння викликає антропогенна трансформація схилових 

земель. За результатами досліджень Інституту, найвищим показником  

ерозійно-екологічної напруженості по всіх ґрунтово-кліматичних зонах 

характеризуються орні землі.   

червень, 2015 / №10 (10) 
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В Поліссі його значення складає 0,26,  Лісостепу – 0,37, Передкарпатті – 

0,24, Карпатах – 0,49.  

Високий рівень розвитку деградаційних процесів відбувається на 

осушуваних землях. Найбільший ступінь ерозійної меліоративно-

екологічної напруженості земель спостерігається в зоні Карпат і складає на 

сільськогосподарських угіддях 0,14, орних землях – 0,16,  пасовищах – 0,09. 

Ці деградації викликані низкою факторів, основними з яких є агрогенні 

(порушення технологій ведення меліоративного землеробства) та техногенні 

(скорочення обсягів фінансування меліорації, перевищення термінів 

ефективної експлуатації  осушуваних систем, порушення технологій 

ведення меліоративного землеробства, порушення технологій ведення 

меліоративного землеробства.  

Особливої уваги потребують земельні масиви, прилеглі до техногенних 

зон. Вони знаходяться в умовах підвищених навантажень техногенезу і 

підпадають під дію хімічного впливу, який на першому етапі спричиняє 

хімічну, а в подальшому біологічну й фізичну їх деградацію. Наслідки 

техногенно-екологічних впливів проявляються як у частковому забрудненні 

ґрунтів, так і глибокому ураженні, що призводить до повного їх руйнування 

й виведення із сільськогосподарського користування.  Потенційним 

епіцентром виникнення дестабілізаційних процесів у ґрунтових системах, 

зокрема у Львівській області можуть стати 962 екологічно небезпечних 

об’єктів, з них 116 – з високим ризиком прояву, 12 з яких включені до 

Переліку 100 найбільших забруднювачів України.  

Проблема деградації земель сільськогосподарського призначення  в 

регіоні загострюється також недосконалістю системи моніторингу, 

відсутністю цілісності його ведення, несформованістю організаційно-

економічних регуляторних механізмів природобезпечного господарювання, 

механічним моделювання технологічних процесів, неадаптованих до 

ґрунтово-кліматичних умов регіону.  

Відчутні екологічні ризики спричиняє порушена науково обґрунтована 

спеціалізація виробництва, зокрема, диспропорція між галузями 

рослинництва і тваринництва. Комплекний вплив зазначених факторів 

призводить до екологічного дисбалансу як в агроландшафтах, так і 

природних системах. Наслідки деструктивних процесів у 

природокористуванні мають вплив на всі складові життєдіяльності регіону: 

соціальні, господарсько-економічні, екологічні.  

У контексті необхідності ефективного вирішення проблеми деградації 

та відновлення родючості земель сільськогосподарського призначення 

регіону 
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Інноваційні аспекти раціонального використання  

та охорони родючості грунтів 

 

     24–25 червня 2015 року на базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України відбудеться Всеукраїнська науково-

практична конференція ―Інноваційні аспекти раціонального використання та 

охорони родючості грунтів‖, присвячена ювілею  довготривалих стаціонарних 

дослідів Інституту. 

     Місце проведення: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Оброшино,                                            

вул. Грушевського, 5).  Початок: з 10:00 год. 

необхідне практичне втілення стратегічних підходів та механізмів, базовою 

основою яких є: 

- корегування структури земельного фонду. Переведення 

землекористування до науково-обгрунтованого співвідношення 

сільськогосподарських угідь в агроландшафтах, розробка механізмів 

відновлення порушеного співвідношення між природними комплексами, 

здійснення трансформації малопродуктивної ріллі в природні кормові угіддя; 

- впровадження природоохоронних високопродуктивних екологічно 

збалансованих ресурсозберігаючих систем землеробства; 

- застосування технологій протиерозійного захисту агроландшафтів 

(еродованих та ерозійно-небезпечних земель) на основі альтернативних 

природоохоронних систем відновлюваного схилового землеробства; 

- формування високоефективних екологічно-безпечних меліорованих 

агроландшафтів на осушуваних землях; 

- ефективне використання кислих і гідроморфних ґрунтів. Моделювання 

екологічно безпечних хімічно модифікованих агроландшафтів; 

- запровадження в практику природокористування й охорони довкілля 

ефективних організаційно-економічних механізмів, які б через застосування 

―диктату‖ екологічних пріоритетів забезпечували зменшення масштабів 

забруднення природних і агроландшафтів та локалізацію джерел екобезпеки в 

зонах підвищеного техногенезу. 

- здійснення поглибленого системного еколого-ландшафтного 

моніторингу, прогнозного планування та ефективного використання 

ландшафтного потенціалу як цілісної природноекономічної системи, 

розробка екологічної політики та довгострокових природоохоронних 

програм; 

- розробка цілісної комплексної зонально-територіальної теорії 

збереження, підвищення родючості та охорони ґрунтів Карпатського регіону. 

червень, 2015 / №10 (10) 
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Василь Прусак, керівник “Центру енергозбереження” 

Львівського центру науки, інновацій та інформатизації 

Економічна самоорганізація населення –  

час робити реальні кроки 

В цьому році започатковано зміни цін на енергоносії (газ, електроенергія, 

тепло та гаряча вода), що буде вимагати збільшення видатків на утримання 

кожного будинку. Але варто подивитися на цей процес з точки зору активної 

сільської громади, яка може заробити на цьому процесі. Адже для заміщення 

дорогого газу більшість господарів ставлять і будуть ставити котли для 

твердого палива, до котрого відносяться, крім дров, солома, брикети, пелети і 

тріска («щепа»). Твердопаливні котли ставлять і для опалення сільських шкіл, 

лікарень, сільрад, виробництв. А процес заготівлі сировини для твердого 

біопалива проходить на  територіях сільських громад, де знаходяться ліси, 

лісопосадки, деревообробні підприємства, поля злакових культур та кукурудзи, 

плантації енергетичних рослин. В процес заготівлі твердого палива можуть і 

повинні ввійти мешканці сіл через енергетичні кооперативи. 

Енергетичний кооператив (ЕнКо) може 

бути створений для забезпечення заробітку 

учасників і для забезпечення місцевої 

твердопаливної котельні та котлів у місцевих 

мешканців дешевим стабільним паливом – 

біомасою. 

Учасниками ЕнКо можуть стати: власник котельні (підприємство), 

власники техніки, власники паїв, сільська рада, може входити бізнес-

структура для початкового фінансування і кооператив може проводити 

заготівлю біопалива і постачання його для великої котельні та 

індивідуальних котлів (замкнутий цикл в межах кооперативу).  

Учасники повинні внести свою пайову частку: гроші, техніку, склад і 

т.п. Для початку фінансування роботи ЕнКо може бути створено 

Револьверний фонд або можна долучити Кредитну спілку, а з часом, можна 

шукати дофінансування у різних програмах та фондах з відновлювальної 

енергії та енергозбереження, екології.  

Котельня вносить свій пай в грошовому вигляді (на суму палива). В 

кінці року розподіляються накопичені кошти у відповідності до внесеної 
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в грошовому вигляді (на суму палива). В кінці року розподіляються накопичені 

кошти у відповідності до внесеної пайової участі учасниками-фізичними-

особами (виконання робіт, оренда техніки, оренда поля, здача біопалива), а для 

котельні на паї «видається» паливо. 

Для прикладу збирання і підготовки 

сировини для біопалива можна взяти 

проект, розроблений для смт. Магерів 

(розробник – Львівська філія УкрНДІПВТ 

ім. Л. Погорілого). Передбачено і 

прораховано використання трьох 

напрямків біопалива: відходи лісу, 

відходи полів і енергетичні рослини. 

Розрахунки показали, що загальна 

планова потреба теплової енергії на 

потреби опалення для всіх споживачів 

складає – 1224,9 Гкал. Кількість 

умовного палива, необхідна для 

виробництва загальнорічної кількості 

теплової енергії становить 189,4 т. 

Вартість тепла від котельні (дані з 

типових котелень) 900 грн/Гкал – 

котельня продасть тепла на 1,1 млн. грн. 

Біля села є ліс площею 500 га при терміні лісокористування 100 років 

на суцільних вирубках (5 га) можна одержати 122 т деревних відходів, 

частина з яких 50% буде використана на дрова, друга частина на 

виробництво тріски для котелень. Доступні потенційні відходи лісу 

замінюють 17 т у.п. 61 т х 350 грн/т = 21350 грн. 

За валового збору зерна 1000 т з врахуванням того що частина соломи 

використовується для потреб тваринництва, а частина залишається на полі 

можна одержати 44 т у.п. 158 т х 350 грн/т = 55300 грн. 

Енергетичні культури повинні забезпечити 133 т у. п. тобто валовий 

збір енергетичних культур повинен становити 266 т сухої маси. Середня 

врожайність сухої маси енергокультур – 10-15 т/га. Отже, площа 

енергетичних плантацій повинна становити близько 18 га. 180 т х 350 грн/т 

= 63000 грн. Разом за паливо можна отримати 139650 грн. 

Вказана сума практично повністю буде належати учасникам 

кооперативу – громада отримає, хоча і невеликий, але стабільний напрямок 

додаткової роботи. 
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В кількох селах почалось обговорення цього напрямку. В с. Гірне (біля 

Стрия) Олег Шмілик (ГО «АРР Перспектива Стрийщини») очолив роботу з 

громадою – на початковому етапі планується гуртова закупівля дров для 

учасників кооперативу, що здешевить частку дров кожного господаря. Йдуть 

пошуки техніки для подрібнення деревних відходів і для брикетування. 

 Є перші контакти з с.Нижнє Селище біля Хуста, смт. Магерів 

(Жовківський р-н), с. Мшана і с. Березець (Городоцький р-н), м. Міжгір’я в 

Закарпатті, де працює велика котельня на трісках.  

 Енергетичний кооператив дозволить вирішити кілька питань для 

мешканців громади: 

- згуртує мешканців до спільних дій; 

- будуть активно задіяні земельні ділянки учасників кооперативу 

(вирощування енергетичних рослин, здача соломи і кукурудзи в ЕнКо) і 

частково їхня техніка (трактор, причіп, бензопила); 

- за допомогою вирубки (для енергетичних потреб) старих дерев, 

утилізації деревних відходів, старих дерев’яних частин, за допомогою 

чистки кущів, чагарників, меліоративних ровів, невикористаних паїв, 

посадок, місць під електричними лініями, узбіч доріг буде покращено 

екологічний стан села – не буде незаконного спалювання і забруднення 

повітря; 

- забезпечить використання потенціалу місцевого біопалива; 

- учасники «Енергетичного кооперативу» отримають додаткові 

надходження від участі у всіх ланках роботи (вирощування, збирання, 

заготовка, підготовка, пакування, транспортування, продаж біопалива); 

- громада отримає додатковий ресурс від діяльності кооперативу, котрий 

буде виділяти частину коштів на облаштування села; 

- котельня отримає дешевше та стабільніше місцеве паливо; 

- комунальне підприємство, котре обслуговує і фінансує котельню 

отримає економію коштів за рахунок дешевшого палива. 

Якщо протягом року кожен другий українець щомісячно залучить в 

справу створення Енергетичних кооперативів в різних громадах хоча б                  

50 євро, то річний бюджет цієї кооперативної ініціативи сягне 10 мільярдів 

євро. А така сума вже стане ознакою енергетичної та соціальної 

незалежності громад за рахунок економічної активності громадян. 
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Вашій увазі пропонуються деякі ефективні способи застосування 

теплової помпа (ТП).   

• ОПАЛЕННЯ: тип «повітря-вода» - заміщення 70% газу; 

• ОПАЛЕННЯ: тип «повітря-повітря» - для торгових залів та офісів; 

• ГАРЯЧА ВОДА: тип «повітря-вода» для барів, промислових підприємств; 

• ГАРЯЧА ВОДА: тип «повітря-вода» для багатоповерхівки 

 Принципові моменти використання (приклад): 

- для ОПАЛЕННЯ будинку пл. 150 кв.м - при існуючому газовому котлі 

(заміщення за сезон до 70%): 

 

  

 

Теплова помпа – сучасний інструмент енергозбереження 

Теплова 

потужність  ТП, 

кВт 

Споживання 

е/е на годину 

(сез.коеф 

=3,5), 

кВт*год 

Е/е для ТП – для 

1800 кВт*год 

тепла (заміщення 

50%) за місяць, 

кВт*год 

Ціна е/е, 

грн/кВт*год 

Плата за тепло 

від ТП, 

грн/місяць 

Ціна 1 кВт*год 

тепла від ТП, 

грн/кВт*год 

5 1,4 500 0,63 317 0,17 

  

Допоміжна система – газовий 

котел 

Заміщення газу м3 Ціна газу, 

грн/м3 

Плата за тепло 

від газу, 

грн/місяць 

Ціна 1 кВт*год 

тепла від газу, 

грн/кВт*год 

234 

  

7,2 1684 0,93 

3,5 819 0,46 

Принципові моменти використання (приклад): 

- для заміщення 100% гарячої води кафе, промислового приміщення –               

1 м3/доба: 

Теплова 

потужність  ТП, 

кВт 

Споживання 

е/е на годину 

(СОР=4,5), 

кВт*год 

Е/е для ТП – на 1 

м3, кВт*год 

Ціна е/е, 

грн/кВт*год 

Плата за гарячу 

воду від ТП, 

грн/місяць (25 

днів) 

Ціна 1 м3 

гарячої води від 

ТП, грн/м3 

5 1,1 11 1,63 450 18 

  

Попередня система – газовий 

котел 

Заміщення газу м3 Ціна газу, 

грн/м3 

Плата за гарячу 

воду від газу, 

грн/місяць 

Ціна 1 м3 

гарячої води від 

газу, 

грн/кВт*год 

162 11,0 1790 71 

  

Попередня система – еектричний 

бойлер 

Заміщення 

електроенергії, 

кВт*год 

Ціна е/е, 

грн/кВт*год 

Плата за гарячу 

воду від е/е, 

грн/місяць 

Ціна 1 м3 

гарячої води від 

е/е, грн/кВт*год 

1250 1,63 2037 81 

Джерело: Центр енергозбереження Львівського центру науки, інновацій 

та інформатизації 
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Назва заходу 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

I Національний  

День Саду 
18 червня 2015 р. 

Вінницька обл., 

Літинський р-н., 

 с. Кожухів, 

 вул. Шляхова,6 

ТОВ ―Дельтафрут‖ 

www.gardenday.com.ua 

Конференція 

―Молочна ферма. 

Ціна як 

віддзеркалення 

якості‖ 

  2-3 липня 2015 р. 

м. Хмельницький, 

готельнний комплекс 

«Собкофф»,              

вул. Прибузька, 15/1 

www.agrotimes.net 

Міжнародна 

конференція «Стан і 

перспективи 

розвитку селекції та 

насінництва 

кукурудзи в умовах 

зміни клімату» 

7-9 липня 2015 р. 

м. Харків, Інститут 

рослинництва 

 ім. В.Я. Юр’єва 

НААН  пр. 

Московський, 142.  

www.yuriev.com.ua 

П’ята мiжнародна 

конференцiя 

«Яблучний бізнес 

України-2015» 

 13-14 серпня 2015 р. 

Хмельницька обл.,  

м. Камянець-

Подільський 

Гот. ―Клеопатра‖, 

 вул. Татарська, 19 

www.fruit-inform.com 

День Поля 2015 

Німецького  

аграрного центру  

10 вересня 2015 р.  

Черкаська обл., 

Маньківський р-н.,  

м. Поташ 

www.daz-ukraine.net 

V Міжнародна 

конференція  

―EXTRUtec 2015‖ 

17-18 вересня 2015 р. 
м. Черкаси, 

просп. Хіміків, 7А 
www.extrutec.com 

Конференція 

«Борошно і крупи: 

сировина, ринок, 

технології» 

24-25 вересня 2015 p. 

м. Київ,  

готель ―Президент‖, 

вул. Госпітальна,12. 

www.apk-inform.com 
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Міжнародна 

агропромислова 

виставка  

«ІнтерАГРО 

Комплекс»  

27-29 жовтня 2015 р 

м. Київ,                      

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 

вул.Салютна, 2 Б. 

www.interagro.in.ua 
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Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 

Детальніша 
інформація 

Міжнародна 

виставка та конгрес з 

питань біогазу 

―Expobiogaz 

16-18 червня 2015 р. 

 
Франція, 

Париж 
www.expo-biogaz.com 

Міжнародна 

виставка  

―Agro-Mashov 2015‖ 

23-24 червня 2015 р. 
Ізраїль, 

м. Тель-Авів   
 www.agro.mashovgroup.net 

Міжнародна виставка  

―Biomass-2015‖ 
 25-28 червня 2015 р. 

Чехія, 

м. Брно 
www.bvv.cz 

Національна виставка 

тваринництва та 

сільськогосподарської 

техніки Чехії 

25-28 червня 2015 р. 

 

Чехія, 

м. Брно 

 

www.bvv.cz 

 

XXIV Міжнародна 

сільськогосподарська  

виставка  

―Farmer Expo‖ 

19-22 cерпня 2015 р. 

 
Угорщина,  

м. Дебрецен 
www.farmerexpo.hu 

53-ій Міжнародний 

ярмарок сільського 

господарства і 

продовольства 

Словенії 

22-27 серпня 2015 р. 
Словенія, 

м. Gornja Ragona 
www.pomurski-sejem.si 
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Іспано-Український 

бізнес-форум 2015 
15-16 жовтня 2015 р.  

Іспанія, 

м. Валенсія  
www.spain-ukraine.com 

 Міжнародна 

виставка 

системи кооперації  

Bread Basket 

27 серпня - 1 вересня  2015 р.  
Чехія, 

м. Чеське Будейовіце 
www.vcb.cz 
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Підсумкова конференція українсько-данського проекту  

“Агро-Львів” 
 

18 червня 2015 року у Львові відбудеться підсумкова конференція проекту 

«Агро-Львів». Під час заходу виступить координатор проекту Річард Розвадовскі, 

який розповість про результати діяльності проекту впродовж 2010-2015 років та 

зміни у сільськогосподарському секторі Львівщини завдяки реалізації проекту. А 

також керівник відділу фінансів та моніторингу Григорій Федак виступить з 

підсумками діяльності Грантового фонду. Окрім цього в учасників конференції 

буде змога послухати та поспілкуватися безпосередньо з фермерами молочного та 

фруктово-овочевого секторів, які брали участь у проекті. 

Серед запрошених спікерів також керівник відділу Європейської програми 

добросусідства Міністерства закордонних справ Данії Крістіан Тигесен, головний 

консультант данської компанії Niras A/S Гунар Якобсен, перший заступник 

Голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, 

директор оптового ринку сільськогосподарської продукції Ігор Плотиця та 

заступник директора ОРСП «Шувар» із зв’язків із зовнішнім середовищем 

Клавдія Гордієнко, а також сервіс-провайдери проекту «Агро-Львів».  

Місце проведення:  конференц-зал ОРСП «Шувар», вул. Хуторівка 4-Б,               

3-й поверх). Реєстрація учасників конференції розпочнеться в 11.00 год. 

Джерело: www.agrolviv.com.ua 

Польща: Нові можливості для бізнесу  
  

19 червня 2015 року у Львові відбудеться сьомий практичний семінар 

―Польща: Нові можливості для бізнесу‖. 

Місце проведення: м. Львів, ―Модерн-Арт Готель‖, пр-т Шевченка, 28.  

Початок: в 09:30 год. 

Джерело: www.7eminar.com 

День підприємництва у Львівській ТПП  

  

18 червня 2015 року у Львівській торгово-промисловій палаті відбудеться 

―День підприємництва‖. В межах заходу відбудеться індивідуальне 

консультування з питань започаткування та розвитку власного бізнесу.                 

Місце проведення: м. Львів, Львівська торгово-промислова палата,                       

вул. Стрийський парк,14.  Початок: в 11:00 год. 

Джерело: www.lcci.com.ua 
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 16.06.2015 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок ранній  3,00 3,50 4,00 

Капуста білокачанна  5,00 5,50 5,50 

Помідор салатний 

червоний  
16,00 17,00 18,00 

Капуста цвітна  12,00 12,00 13,00 

Морква нантська 12,00 13,00 15,00 

Буряки столові ранні  17,00 17,00 18,00 

Цибуля зелена  18,00 20,00 22,00 

Цибуля ріпчаста  7,50 8,00 10,00 

Цибуля ріпчаста салатна 

червона  
10,00 10,00 10,00 

Огірок довгоплідний 

гладкий 
4,00 5,00 5,00 

Шпинат 18,00 20,00 22,00 

Картопля рання стандарт.  3,00 4,00 5,00 

Гриб печериця  16,00 17,00 20,00 

Черешня червона   15,00 20,00 24,00 

Яблуко Флоріна 18,00 19,00 20,00 

Яблуко  Айдаред  18,00 18,00 20,00 

Яблуко  Голден 65  18,00 18,00 20,00 

Полуниця (гат.1) 10,00 16,00 18,00 

Цукор  9,80 10,00 11,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове С-1, 

десяток 
13,00 14,00 15,00 

Фарш свинячий  45,00 50,00 50,00 

Свиняча печінка 23,00 24,00 24,00 

Свинина вирізка  80,00 80,00 80,00 

Короп жив 70,00 70,00 70,00 

Філе куряче 52,00 53,00 54,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

червень, 2015 / №10 (10) 

http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=40
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=40
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=40
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=49
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=49
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=49
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=49
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=74
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=74
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=951
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=159
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=159
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=159
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=451
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=451
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=749
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=749
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753


38 

  Інформація  

про рівень середньозважених цін на  переробних підприємствах  

Львівської області 

 

Найменування товару 

Середня  ціна, 

грн. /тонну 

Середня ціна, 

грн. /тонну 
% до 

попереднього 

місяця  27.05.2015 10.06.2015 

Рівень закупівельних цін 

Молодняк ВРХ вищ.вгод. 23000 23000 100,0 

Свині І,ІІ категорії 29000 29000 100,0 

Молоко І сорту б.ж. 4500 4300 95,5 

Молоко ІІ сорту б.ж. 3800 3550 93,4 

Молоко ІІ сорту б.ж. (від населення) 2730 2620 95,9 

Рівень оптово-відпускних цін  

Яловичина І категорії 52,00 51,50 99,0 

Свинина ІІ категорії 44,50 45,00 101,1 

Молоко 2,5% жирності в плівці 7,50 8,15 108,7 

Сир кисломолочний до 9% жирності 35,00 34,25 97,8 

Сметана 20% жирності 24,95 25,10 100,6 

Масло вершкове 72,5% 61,50 61,00 99,2 

Ковбаса варена в/г 61,30 60,95 99,4 

Ковбаса варена І/г 47,50 49,00 103,1 

Картопля  2,20 2,00 90,9 

Капуста  7,50 3,00 40,0 

Морква  11,50 12,00 104,3 

Буряк  3,50 3,50 100,0 

Цибуля  7,50 7,50 100,0 

- Зростання - Зниження - Стабільність 

червень, 2015 / №10 (10) 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Періодичність видання: два рази на місяць. 

 
Побажання та зауваження до змісту електронного інформаційного бюлетеня  

«Вісник Агрофорум»  просимо надсилати на e-mail: lvivagri@gmail.com                                 

або  за телефоном: +38 (032) 294-84-03,  +38 (032) 239-26-56,  +38 (067) 803-60-32 

Редакційна колегія інформаційного вісника  

Львівської аграрної палати “Агро Форум” 

 

             Музика П.М. – ГО “Львівська аграрна палата” (голова редколегії)  

             Стефанишин І.М. – ТОВ “РСП “Шувар”  (заст. голови редколегії) 

             Гончаренко Л.В. – Департамент агропромислового розвитку  

             Львівської обласної державної адміністрації (заст. голови редколегії) 

             Вуйцик І.М. - ГО “Львівська аграрна палата” 

             Паньків І.Я. –  БО “Львівська аграрна дорадча служба” 

             Доманський А.Я. - ГО “Товариство “Сільський господар”  
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