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     3  вересня у Львові на базі ринку “Шувар” з 

ініціативи Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської ОДА спільно з  Проектом ЄС 

“Вдосконалення системи контролю безпечності 

харчових продуктів в Україні” відбувся 

семінар  на тему:“Нове харчове законодавство 

України: ролі та відповідальності”. 

Нове харчове законодавство України: ролі та відповідальності 

З вступним словом до учасників семінару звернулася директор 

Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Наталія Хмиз, яка відзначила важливість адаптації підприємств до вимог 

нового харчового законодавства України, що також створить додаткові 

можливості для виходу на зарубіжні ринки.  

Керівник проекту ЄС Тоні Віл ознайомив учасників семінару з вимогами 

положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо адаптації 

принципів, норм та правил в нашій державі до загальносвітової практики. 

 Заступник керівника проекту ЄС Яна Добідовська детально розповіла 

про  зміни в законодавчих актах в сфері безпечності харчових продуктів, 

зокрема про основні функції, які покладено на Державну службу України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Згідно 

нового законодавства головна відповідальність за безпечність харчового 

продукту покладається на операторів ринку, але встановлюється система 

перевірок таких операторів на основі критеріїв ризику при забезпеченні 

обов’язкової простежуваності. 

Експерт проекту ЄС з НАССР та простежуваності Юрій Оглашенний 

ознайомив присутніх з перевагами системи НАССР для операторів ринку, 

зокрема для оптимізації технологічних та допоміжних процесів. При цьому 

Ю. Оглашенний наголосив, що сертифікувати систему НАССР повинні лише 

великі підприємства, а для малих виробників харчових продуктів може бути 

застосовано спрощений підхід. Загалом впровадження процедур заснованих 

на принципах НАССР дозволяє підприємству розширити ринки збуту, 

оптимізувати технологічні процеси та зменшити кількість інцидентів з 

небезпечною продукцією. 

Учасниками семінару стали представники підприємств харчової та 

переробної промисловості Львівщини, науковці і члени громадських 

організацій. 
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       10 вересня директор Департаменту 

агропромислового розвитку Львівської 

ОДА Наталія Хмиз презентувала 

громадськості  проект “Стратегії 

розвитку Львівської області на період 

до 2020 року (агропромисловий 

сектор)”, який розроблений в рамках 

“Стратегії розвитку Львівської 

області на період до 2020 року” .  

Як зазначила Наталія Хмиз, розробці Стратегії передував грунтовний аналіз 

потенціалу Львівщини та показників агропромислового виробництва і його 

ефективності, з визначенням сильних та слабких сторін, проблем та 

можливостей їх вирішення. Метою Стратегії визначено забезпечення 

продовольчої безпеки Львівської області, як однієї із стратегічних цілей розвитку 

Львівщини. 

Пріоритетними для розвитку визначено чотири операційних цілі: 

- ефективний соціально спрямований розвиток аграрного сектору;   

- стабільне та збалансоване забезпечення населення якісними та безпечними 

продуктами харчування; 

- виробництво продукції з високою доданою вартістю; 

-  нарощування обсягів експортного потенціалу. 

У роботі заходу взяли участь представники Постійної комісії з питань 

розвитку села та АПК при Львівській обласній раді, Комісії з питань розвитку 

сільських територій і аграрної політики Громадської ради при Львівської 

облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

промисловості, громадських організацій в сфері АПК та науковці.  

Присутні на заході схвалили проект Стратегії, проте звернули особливу 

увагу на необхідність одночасного розвитку аграрного виробництва та 

соціальної сфери села, надали інші 
пропозиції. 

Напрацьований проект буде  

подано в складі “Стратегії 

розвитку Львівської області на 

період до 2020 року” на 

затвердження Львівській обласній 

раді. 

Розроблено проект “Стратегії розвитку Львівської області  

                            на період до 2020 року” 
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Нарада з головами сільських, селищних та міських рад  Львівщини 

  
11 вересня у Львові за участі голови 

Львівської обласної державної, селищних 

адміністрації Олега Синютки з головами 

сільських та міських рад  Львівщини. 

Важлива увага на нараді приділялася 

висвітленню вже наявного позитивного 

досвіду громад, які добровільно 

об’єдналися.   

вересень, 2015 / №16 (16) 

Право кожної громади вирішити, використовувати чи ні запропоновані 

переваги від об’єднання. Сьогодні в Україні є 159 громад, які прийняли 

рішення об’єднатися, і 25 жовтня у них відбудуться вибори. На Львівщині 

таких громад є 15. Отже, 15 територіальних громад області зможуть обрати 

депутатів та сформувати власні органи влади. Також ці люди отримають 

додатковий фінансовий ресурс та можливість розпоряджатися землею»,– 

сказав О. Синютка. 

Директор Офісу реформ у Львівській області Орест Матвіїшин 

повідомив, що на сьогодні у регіоні сформовано 160 об’єднаних 

територіальних громад. Дані громади отримають за попередніми 

підрахунками, збільшення фінансового ресурсу на суму близько 3,8 млрд. 

грн. Загалом на 2015 рік із Державного фонду регіонального розвитку на 

розвиток територіальних громад Львівщина отримала майже 141 млн грн. 

У свою чергу, старший науковий співробітник Інституту регіональних 

досліджень імені М.Долішнього Національної академії наук України Петро 

Жук зазначив, що децентралізація дасть можливість наповнити реальним 

змістом місцеве самоврядування. 

Львівська обласна державна адміністрація надала позитивний висновок 

на відповідність Конституції та законам України 15 територіальним 

громадам.  

Джерело: www.loda.gov.ua 

День поля на тему: “Вирощування кукурудзи  2015 – разом до успіху”  

 

18 вересня 2015 року о 9.30 год. на базі ТзОВ “КПК-Агроінвест”                                     

у смт. Гніздичів Жидачівського району відбудеться “День поля” на тему: 

“Вирощування кукурудзи  2015 – разом до успіху” 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 
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Міжнародна конференція  

та виставка “Птахівництво 2015” 

15 вересня у Трускавці 

відбулося відкриття 

Міжнародної конференції та 

виставки “Птахівництво 

2015”, яка триватиме на 

Львівщині до 17 вересня. 

З вступним словом до учасників конференції звернувся перший 

заступник міністра аграрної політики та продовольства України 

Ярослав Краснопольський, який відзначив позитивну динаміку 

розвитку підприємств галузі птахівництва і поступове розширення 

зовнішніх ринків збуту.  Я. Краснопольський зазначив, що на даний час 

ведуться інтенсивні консультації щодо доступу продукції птахівництва 

на ринок Саудівської Аравії. 

Учасники конференції ознайомилися 

з сучасними технологіями вирощування 

птиці, їх утримання і годівлі, що 

дозволяють підвищити ефективність 

виробництва  в галузі  при впровадженні 

сучасних досягнень  технологічно-

технічного та генетичного прогресу в 

Україні. 
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Україна експортує аграрну продукцію  

в 190 країн – Олексій Павленко 

 

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України 

Олексій Павленко на спільній прес-конференції з заступником Голови – 

державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Ніною 

Сидоренко в прес-центрі Уряду. 

«Ми ініціювали флешмоб «FoodUA», запропонували людям, що мешкають 

у цих країнах, надсилати фотографії продукції. Флешмоб набирає обертів, ми 

отримали фото з десятків країн з нашими товарами, від соняшникової олії, до 

овочів, фруктів, меду. Я раджу долучатися та самостійно переконатися, 

наскільки серйозно аграрний сектор України представлений в світі», – сказав 

Олексій Павленко. 

З огляду на потреби внутрішнього ринку Міністр повідомив, що в 

поточному році Україна буде повністю забезпечена основними групами товарів, 

у тому числі молоком, м’ясом, олією та цукром. При цьому обсяги виробництва 

з деяких позицій можуть зменшитися пропорційно до коливань середньорічного 

внутрішнього споживання. Наприклад, через зниження споживання на 6% 

очікується зменшення виробництва молока на 5,5%. «Ми плідно працюємо з 

зовнішніми ринками, щоб компенсувати втрати від експорту до Росії. У тому 

числі, приводимо продукцію у відповідність до стандартів якості ЄС, аби дати 

можливість нашим підприємствам постачати товари до європейських країн», – 

сказав Олексій Павленко. 

 Виробництво м’ясної продукції очікується на рівні 2,3 млн тонн (на 4% 

менше ніж торік), олії – на рівні 4,1 млн тонн (валовий збір соняшнику 

очікується в межах 9,7 – 10 млн тонн). Цьогорічний урожай цукру та 500 тис. 

тонн перехідних залишків (на 45% більше, ніж торік) повністю забезпечують 

внутрішній ринок. 

 Отже, прогнози вказують на повну забезпеченість внутрішнього ринку та 

безпідставність різких цінових коливань. Нагадаємо, регулювання цін та 

запобігання щодо їх необґрунтованого зростання належить до компетенції 

Антимонопольного комітету України. 

 

 Джерело: Прес-служба Мінагрополітики 

Наразі Україна експортує аграрну продукцію 

в 190 країн світу, при цьому повністю 

забезпечуючи потреби нутрішнього ринку в 

основних товарах . 
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Призначення керівника Дерегуляційного офісу  
 

9 вересня 2015 р. під час прес-брифінгу Міністра економічного розвитку 

і торгівлі України Айвараса Абромавичуса було представлено 

Голову Дерегуляційного офісу  Олексія Гончарука.  

Як було зазначено в ході зустрічі, створення незалежного офісу для 

перегляду регуляторних обмежень дозволить прискорити реформи. 

“Наша мета – прискорити дерегуляційні процеси, які проводить наше 

Міністерство. Хочу підкреслити, що новостворений Дерегуляційний офіс не 

є урядовою структурою, а створюється поза стінами Кабміну. Головною 

метою Дерегуляційного офісу є систематичний перегляд регуляторного 

середовища України та оцінка ефективності й доцільності кожного окремого 

обмежувального заходу. 

“Першочергово він займатиметься аудитом та виявленням проблем у 

таких сферах, як контролюючі органи та перевірки, агробізнес, регулювання 

експорту та імпорту, будівництво”, –  підкреслив Міністр. 

Джерело: www.kmu.gov.ua  

Створена Міжвідомчa робочa групa з координації земельної 

реформи в Україні 
 

«Метою створення робочої групи є робота з формування державної 

аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та 

забезпечення продовольчої безпеки держави і формування державної 

політики в галузі земельних відносин. До реалізації проекту залучено більше 

10-ти обласних державних адміністрацій. В основі – три компоненти, зокрема 

аналітична підтримка, створення системи моніторингу земельних відносин, 

покращення доступності та якості даних про агросектор, а також публічне 

обговорення ключових реформ та діалог між приватним та державним 

сектором», – зазначила заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України Владислава Рутицька.  

До її складу планується долучити народних депутатів України, 

представників зацікавлених міністерств та відомств, громадськості та 

міжнародних фінансових організацій.  

Робочу групу планується створити в рамках Керівного комітету проекту 

«Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в 

Україні».  

Джерело: www.zsu.org.ua  
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Фінансова підтримка від ЄС для малого й середнього бізнесу 

Європейський Союз надасть Україні 55 млн євро донорської допомоги 

на підтримку малого й середнього бізнесу. Відповідні ресурси ЄС надасть 

у рамках програми EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy і вони 

будуть використані на створення в 15 регіонах України центрів розвитку 

бізнесу, в яких малі й середні підприємства отримуватимуть консультаційну 

допомогу з юридичних і ринкових питань ведення бізнесу в Україні 

й за кордоном. 

Центри сприятимуть старту бізнесу в таких проектах, як сільське 

господарство, енергоефективність, бізнес у сфері екології, підвищення якості 

громадських послуг та інфраструктури, інноваційних технологій. 

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юлії 

Клименко, одне з головних завдань центрів підтримки бізнесу  – зробити 

шлях підприємців у Європу простішим. «Якщо малі й середні підприємці 

хочуть з прибутком для себе виготовляти, торгувати або купувати в ЄС, вони 

повинні використовувати переваги DCFTA  – зони вільної торгівлі між 

Україною і Євросоюзом. У цьому їм допомагатимуть консультанти 

центрів», – сказала Ю. Клименко. 

Джерело: www.me.gov.ua 

АБ «Укргазбанк» та Республіка Білорусь пропонують акційну 

пропозицію для малого та середнього бізнесу. Кредит у гривні для придбання 

в Україні нової сільськогосподарської техніки/транспорту/обладнання/ 

устаткування, вироблених в Республіці Білорусь, які реалізуються 

підприємствами-виробниками Республіки Білорусь.  

Строк кредитування до 60 місяців. Процентна ставка 25,0% за мінусом 

1/3 розміру облікової ставки НБУ, яка діє на дату видачі кредиту (станом на 

сьогодні 16,0%). Власний внесок складає 15-30% від вартості техніки. Комісія 

відсутня.  

За детальною інформацією звертатись у АТ «Укргазбанк» за адресою:                   

м. Львів, вул. Стрийська, 98. Контактна особа – Наталя Коляда,                              

тел. (032)235-01-89; моб. (096)651-63-47. 

Програма кредитування від АБ «Укргазбанк»  

та Республіки Білорусь 
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Експортне мито на окремі види великої рогатої худоби  

буде знижено в 5 разів  

Міністерство аграрної політики України розробило законопроект 

стосовно змін до закону «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу 

та шкіряну сировину», що передбачає зменшення вивізного (експортного) 

мита з 1 січня 2016 року з 15% до 3% на окремі види великої рогатої худоби, 

крім нетелей та корів понад 300 кг і чистопородних овець. 

Відповідно до законопроекту, пропонується, зокрема, зменшити ставку 

вивізного мита з 15% до 3% на живу велику рогату худобу домашніх видів, 

крім нетелей та корів масою понад 300 кг як для забою, так і не для забою. 

Також зниження експортного мита стосується і чистопородних племінних 

овець. 

Ha думку розробників документа, прийняття проекту закону про 

зниження вивізного мита дозволить мотивувати сприятливі умови для 

розвитку галузі тваринництва, зокрема, поступово нарощувати поголів’я 

худоби і збільшити виробництво молока і м’яса. 

Очікується, щo зменшення ставок вивізного (експортного) мита на окремі 

види живої худоби сприятиме підвищенню доходів вітчизняних 

товаровиробників, передбачають у профільному міністерстві. 

Джерело: www.milkua.info  

Кабінет Міністрів затвердив Постановою №667 від 2 вересня 2015 р. 

положення про Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і 

захисту споживачів. 

Цей документ визначає основні функції й повноваження Держслужби з 

харчової безпеки в кожній підвідомчій їй сфері, а також організаційну 

структуру нового відомства й порядок призначення його керівництва. 

Відповідно до положення, ця Держслужба покликана реалізувати 

держполітику в області ветеринарної медицини, безпеки і якості харчових 

продуктів, карантину й захисту рослин, ідентифікації й реєстрації тварин, 

санітарного законодавства, попередження й зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, 

метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї 

відповідальності, насінництва (у частині сертифікації насіння і посадкового 

матеріалу, охорони прав на сорти рослин), держконтролю за дотриманням 

законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері. 

Джерело: www.milkua.info  

 

Кабмін затвердив положення про Держслужбу з харчової безпеки 
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Податкова реформа:  

що Мінфін пропонує аграріям 

  На засіданні Національної ради реформ Міністерство фінансів України 

презентував своє бачення проекту Податкової реформи.  За словами міністра 

Наталії Яресько, основне завдання податкової реформи – зменшити податкове 

навантаження на громадян і бізнес, та водночас повернути в податкове поле тих, 

хто ухиляється від сплати чи мінімізує податки. Втім, Мінфін пропонує 

збільшити ставки більшості податків, ліквідувати спеціальний режим 

оподаткування АПК та залишити спрощену систему виключно для аграріїв та 

дрібних торгівців. 

Окремі із запропонованих норм, які в першу чергу торкаються агробізнесу 

безпосередньо або разом з усіма бізнесами країни проілюстровані слайдами з 

доповіді міністра.  

1) Ліквідація спеціального режиму оподаткування. 

«Задля дійсно справедливого податкового навантаження в питанні ПДВ, ми 

маємо ліквідувати всі наявні пільги по сплаті ПДВ, які викривляють конкурентне 

середовище в Україні. Натомість, ми пропонуємо, за наявності дійсної потреби, 

замінити податкові пільги наданням прозорої прямої бюджетної підтримки», –  

говорить голова Мінфіну. 

2) Встановлення «єдиних ставок» 

Пропонується встановити на єдиному рівні 20% ставки єдиного соціального 

внеску (ЄСВ) (зараз у більшості випадків від 36% до 40% плюс 3,6% – з 

працівника), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) (зараз 15% і 20% понад 

12,57 тис. грн – 10 мінімальних зарплат), податку на прибуток (зараз 18%) і ПДВ 

(зараз 20%, для ліків – 7%). «По-перше, це означає значне спрощення 

адміністрування податків. Наразі в Україні лише по цих чотирьох податках існує 

понад 90 різних ставок, що використовуються податковими органами. 

Запровадивши одну ставку податку, ми забезпечуємо простіші правила 

обрахування податків, а отже – легше адміністрування та менший простір для 

суб’єктивізму перевіряючих органів. По-друге, лінійна модель 

означає встановлення рівних та справедливих податкових правил, незалежно від 

сектору економіки, чи від того, ти фізична особа чи підприємець», – зазначила                                           

Н. Яресько. 

      Скасувати спецрежим, зменшити поріг 

для ФСП, підняти ставку податку с доходів 

фізосіб – Міністерство фінансів України 

презентував свій проект зменшення 

податкового навантаження.   
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3) Об’єднання ЄСВ та ПДФО 

Пропонується встановити 

ставки ПДФО та ЄСВ на рівні 20%, 

ліквідувати сплату ЄСВ з 

працівника,    запровадити єдину 

податкову звітність з ПДФО та ЄСВ 

вже починаючи з 2016 

року. «Кінцева мета Міністерства 

фінансів – об’єднати ЄСВ та ПДФО, 

забезпечивши зниження сукупного 

податку на зарплату до 20%. Проте 

будемо реалістами – Україна не 

може дозволити зробити собі цей 

крок   прямо   зараз.  Зниження ЄСВ,  

що є бюджетоутворюючим податком для пенсійної системи,  на 1 відсотковий 

пункт, означає втрати доходів Пенсійного Фонду на 5 млрд гривень. Податкова 

модель, яку ми пропонуємо, вже дає нам втрати доходів Пенсійного Фонду у 

розмірі понад 70 млрд гривень», –  говорить Н. Яресько. 

4) Зменшення порогу для роботи на 

ФСП 

Пропонується зменшити поріг для 

роботи на четвертій групі (чи в новій 

системі, на групі «В»), для платників 

фіксованого сільгосп. податку, також на 

рівні обороту в 2 млн грн. на рік. «Таке 

зниження «стелі» торкнеться лише 15% 

від платників ФСП, чи лише 6,5 тис 

невеликих сільгосп підприємств з 

загальної кількості 41,6 тис.», –  

переконана  Н. Яресько.    

      Також був представлений і альтернативний проект глави парламентського 

комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, який згідно 

презентації на Раді реформ, передбачає зниження ставок податку на прибуток і 

ПДВ до 15%, ПДФО –  до 10% (але з відмовою від податкової соціальної 

пільги), а ЄСВ – до 20%. Платників ФСП її реформа не торкається. 

На основі цих двох проектів Національна рада реформ вирішила протягом 

одного-двох тижнів розробити єдиний проект податкової реформи. 

Джерело: www.agravery.com 
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3 вересня 2015  НБУ прийняв Постанову № 581 “Про врегулювання 

ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (далі – 

“Постанова № 581”) та  Постанову № 582 “Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів НБУ” (далі – “Постанова № 582”, а Постанова № 

581 та Постанова № 582 разом – “Постанови”).  

Постановою № 581 запроваджені наступні пом’якшення на валютному 

ринку:  

• Збільшено обсяг видачі готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та 

депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати до 20 000 грн на добу на 

одного клієнта за офіційним курсом НБУ. Зазначена вимога поширюється на 

видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами 

незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку; 

• видача готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати 

дозволяється в межах до 300 000 грн на добу на одного клієнта;  

• дозволено уповноваженим банкам знімати з контролю експортні операції 

клієнтів, якщо вони надали документальне підтвердження про припинення 

зобов’язань шляхом зарахування зустрічних вимог у валютах, що не підлягають 

обов’язковому продажу. Сума таких зобов’язань має не перевищувати 0,5 млн. 

дол. США за одним контрактом; 

• вимога щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку 

України надходження в іноземній валюті не розповсюджуватиметься на кошти, 

які повернені за ініціативою іноземного банку в дводенний строк. 

Втім, дія більшості обмежень, встановлених раніше, була продовжена:  

• заборонено дострокове виконання зобов’язань за кредитними договорами 

між українськими позичальниками та іноземними кредиторами; 

• продаж готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний 

(робочий) день дозволяється у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 грн у 

межах однієї банківської установи; 

• за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази 

іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями: 

без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без 

його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 грн в один 

операційний (робочий) день;  

 

Олександр Плотніков, Радник, керівник практики 

банківського та фінансового права, Юридична компанія 

“Arzinger”.  

Новації фінансового законодавства України 
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з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті 

перевищує 15 000 грн, але не більше ніж 150 000 грн на місяць. Ці 

обмеження не розповсюджуються на операції, виключний перелік яких 

зазначений у Постанові № 581; 

• дострокове повернення вкладів, залучених в іноземній валюті 

дозволяється виключно у національній валюті за курсом купівлі іноземної 

валюти уповноваженого банку на день проведення операції; 

• для здійснення купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному 

ринку кошти в гривнях повинні попередньо зараховуватись на окремий 

аналітичний рахунок банку, з якого вони можуть бути перераховані для 

купівлі іноземної валюти не раніше четвертого операційного дня з дня 

зарахування гривень на цей рахунок; 

• видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними 

засобами (платіжні картки), що емітовані як резидентами, так і 

нерезидентами, повинно здійснюватись виключно в гривнях; 

• заборонена купівля та переказ за кордон іноземної валюти для:  

1) повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за 

операціями щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів 

українських емітентів; 

2) повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за 

операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не 

оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу 

з господарських товариств іноземних інвесторів; 

3) повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів; 

4) на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України 

(крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій на 

розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих 

Національним банком України юридичним особам, та на переказування 

іноземної валюти за межі України резидентом-гарантом (поручителем) у 

межах забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитом, наданим 

міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-

кредитного агентства, інших випадків за умови, що загальна сума 

відповідних операцій не перевищує 50 000 дол. США протягом одного 

календарного місяця на підставі однієї індивідуальної ліцензії НБУ); 

• Національний банк України не здійснює реєстрації: змін до договору 

про залучення резидентом (крім уповноваженого банку) кредиту/позики в 

іноземній валюті від нерезидента, які стосуються заміни кредитора та/або 
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боржника у зобов’язанні за цим кредитним договором кредиту/позики; 

договору про одержання резидентом кредиту/позики в іноземній валюті від 

іншого резидента в разі відступлення резидентом-кредитором нерезиденту 

права вимоги за цим кредитом/позикою. Уповноваженим банкам 

забороняється подавати до Національного банку України документи для 

проведення реєстрації у зазначених випадках. Національний банк України 

може приймати окреме рішення щодо проведення реєстрації у зазначених 

випадках, якщо боржник(и) та/або кредитор(и) у відповідному зобов’язанні є 

суб’єктами господарювання, що пов’язані відносинами контролю.  

Також Постановою № 581 продовжена дія вимоги щодо проведення 

розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів в межах 90 днів та 

обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті в розмірі 75 %. 

Крім того, продовжена дія обмежень на проведення наступних 

банківських операцій:   

- банкам забороняється надавати клієнтам кредити в національній 

валюті, якщо в забезпечення виконання зобов’язань за ними надаються 

майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у 

банках; 

- уповноважений банк не має права купувати іноземну валюту за 

дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), що має кошти в 

іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках у цьому 

та/або інших уповноважених банках. Такий клієнт-резидент виконує 

зобов’язання в іноземній валюті за рахунок наявних у нього коштів в 

іноземній валюті, але не враховуючи кошти, перелік яких зазначений у 

Постанові № 581. НБУ дозволив не враховувати залишки коштів на рахунках 

клієнтів в уповноважених банках у валюті 3-ї групи Класифікатора іноземних 

валют та банківських металів.  

Вказана Постанова № 581 набула чинності 4 вересня 2015 року і діятиме 

до 4 грудня 2015 року включно.  

Джерело: www.arzinger.ua 

 

 

  

Здається в оренду озеро на Львівщині 
 

Земельну ділянку з озером площею майже 50 га у Кам’янка-Бузькому 

районі Львівської області планують віддати в оренду згідно із  розпорядженням 

голови Львівської обласної державної адміністрації О. Синютки № 486/0/5-15 

від 9 вересня 2015 року. У розпорядженні зазначено, що ділянку виставлено на 

торги для рибогосподарських потреб.  
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Сільськогосподарська кооперація: пошук способів активізації 

Досвід цього вченого не обмежений вітчизняною теорією і практикою, 

адже він тривалий час ґрунтовно досліджував розвиток і становлення аграрної 

політики в Чеській республіці, і можливо вперше ознайомив аграрне 

середовище із феноменом чеської виробничої кооперації на селі. Його стаття у 

газеті “День” в жовтні 2012 року про агрохолдинг, створений кооперативом під 

назвою “Агрохолдинг із людським обличчям”, показала неочікуваний спосіб 

поєднання ідей кооперації та концентрації на основі холдингу. Кафедра, 

очолювана профeсором Юрієм Губені провела останніми роками декілька 

семінарів із питань сільськогосподарської кооперації, соціального 

підприємництва та діяльності великих підприємств (агрохолдингів). Ще одна 

відмінна риса цього автора – він один із небагатьох професорів, що мешкає у 

Радехові, тому знає проблеми села не лише із статистичних даних. Ось деякі 

нотатки професора Юрія Губені з теми розвитку кооперації на селі: 

  

Сільськогосподарська кооперація, виробнича, а ще більше – 

обслуговуюча, – це важливa тема, що обговорюється у суспільстві. Держава та 

аграрне середовище роблять ще оду спробу стимулювати розвиток 

сільськогосподарських кооперативів. Адже на думку багатьох, але зазначимо 

принагідно – не усіх експертів, це один із способів захисту економічних 

інтересів дрібних виробників. А тих “дрібних” виробників у нас дуже багато. 

Не лише фермерські господарства (ФГ) чи такі масові особисті селянські 

господарства (ОСГ), але й чимало агарних підприємств виглядають 

справжніми “карликами” на фоні великих агрохолдингів, торгових мереж чи 

переробників-монополістів. Як відомо, усі учасники аграрного ринку діють в 

рамках т. з. “продуктових ланцюгів” – послідовного просування продукції, 

грошей, вартості від виробника до споживача. Так ось, сила кожного 

“продуктового ланцюга” залежить не від потужності найсильнішої ланки                      

(в нашому випадку – великого підприємства, переробника в рангу місцевого  

Відомий вчений, завідувач кафедри права і 

підприємництва ЛНАУ професор Юрій Губені, як член 

робочої групи із розробки проекту “Дорожньої карти 

розвитку сільськогосподарської кооперації у 

Львівській області”, ділиться своїми оцінками з 

деяких аспектів проекту цього документу.  
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монополіста, супермаркету чи супероптовика), а від економічної потуги 

найслабшої ланки – дрібного виробника. З цього й виникає об’єктивна 

необхідність стимулювання об’єднання дрібних виробників. 

Чи кооперація, як часто пишуть “модні” та наближені до владних 

коридорів автори – єдиний і стратегічний напрямок об'єднання виробників та 

захисту їх економічних інтересів? В питаннях кооперації прийнято наводити 

історичні аргументи. Справді, здобутки кооперації в багатьох країнах були і 

залишаються вагомими. Хто не знає про чудові результати галицької 

кооперації, Маслосоюз, подвижницьку працю М. Новаковського,                                          

К. Левицького, І. Петрушевича, Д. Савчука? Але ж за ними йшли сотні вже 

зараз призабутих вчителів, священників, інших освічених людей, які через 

навчання, організацію та практичну участь несли ідеї співпраці в маси. 

Однак, на нашу думку, часи змінились. І уся барва можливостей 

об’єднання стала значно ширшою. Навіть у сусідній Польщі ви побачите 

Гуртки сільських господинь, Сільськогосподарські гуртки, Пожежні 

добровільні команди, Групи спільного використання техніки – та багато інших 

первинних об’єднань селян кооперативного типу. Чому нам не розвинути такі 

первинні форми кооперації? До речі, в Польщі, як і в інших країнах ЄС 

активно стимулюють об'єднання дрібних виробників з допомогою спеціальної 

Директиви ЄС та національних законів про виробничі об’єднання 

сільськогосподарських виробників. Ідея проста – малі виробники, які 

відповідають кваліфікаційним вимогам, можуть об’єднатись з метою спільної 

господарської діяльності. Для такої групи виробників інтегратором 

(об’єднувачем) може бути не лише кооператив, а будь яке засноване ними 

господарське товариство, приватне господарство, асоціація, альянс або й 

навіть приватна особа-підприємець. Такі виробничі групи мають незначні 

преференції та що важливо – мають право на фінансову допомогу.  Як 

правило, вони займаються збутом продукції та перенесенням погоджених 

технологій. Очевидно, що продукція, вирощена за спільними правилами 

збуватиметься краще в межах об’єднаних партій (пулів). Ефективні й інші 

форми співпраці, все залежить від національних умов конкретної країни, у 

Франції, для прикладу, досить уже традиційними, поряд з кооперативами 

стали виробничі об’єднання ГАЄК (з фр. – Gruepement agricole d'explotacion 

en commun - GAEC). Зрештою, навіть неозброєним оком можна побачити у 

наших селах неформалізовані первинні кооперативи як то: череда з випасу 

худоби, спільна зернодробилка, комбайн що належить групі господарів, 

спільний збут молочних продуктів у місті тощо. Чи варто це підтримки? 
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Поки що ми ставимо усі зусилля саме на обслуговуючих кооперативах. 

Проектом Дорожньої карти, як погодились члени робочої групи з її розробки 

на Львівщині, передбачено виконати: а) аналіз діяльності діючих 

обслуговуючих кооперативі (діючими є понад два десятки); б) розробити 

моделі типових кооперативів; в) поширити інформацію про кооперативи та 

досвід їх діяльності; г) започаткувати пілотні проекти із впровадження 

обслуговуючих кооперативів; д) здійснювати постійний моніторинг діяльності 

таких підприємств. 

При цьому важливими і складними проблемами у розвитку кооперації є 

відсутність економічних і адміністративних передумов для започаткування 

кооперативів. На жаль великий бізнес, постачальники матеріальних ресурсів, 

газу, електрики, адміністративні органи навчились і призвичаїлись працювати 

із звичними юридичними особами. І дивно, коли селяни, об’єднавшись не 

зможуть отримати виграшу у кращій ціні збуту чи дешевших ресурсах. Ба, 

навіть навпаки, раптом для таких “об’єднаних” селян електроенергія, газ, 

дозволи, погодження стануть дорожчими. У них з'явиться обов’язок давати 

якісь звіти, робити погодження, відвідувати інспекції, приймати перевіряючих. 

Не за небокраєм замайорять штрафи, санкції. Та й утримання керівника чи 

бухгалтера (а як без них) щось таки коштує? Але ж будь який плюс у витратах і 

платежах вбиває саму ідею спільної діяльності. Хто щось робитиме, якщо зиск 

невеликий, а витрати більші? 

Складне питання кооперації – довіра. На жаль останніми роками рівень 

об’єднаності громад, взаємодовіри та готовності до спільної діяльності суттєво 

знизились. Без довіри, а ще краще закріпленою механізмами страхування, 

створити кооператив важко. “Батько” німецької кооперації Фрідріх 

Райффайзен стверджував, що створюючи перший кооператив стоптав три пари 

чобіт, і дві з них – формуючи довіру селян один до одного. Як ми переконаємо 

людей довіряти один одному? Як ми переконаємо їх, що держава 

підтримуватиме їх краще аніж олігархів? 

Попереду значний масив роботи, який мусять виконувати люди, 

зацікавлені у кооперації у власному селі. Ніхто кооператив не принесе на 

тарілочці, і люди, які вже пройшли цей шлях це чудово знають. Саме на тих, 

хто вже щось зробив реально треба покласти надію. Досвід усіх діючих 

сільських кооперативів має бути ретельно вивчено. І там, де ідея і практика 

співпадають із принципами кооперації – треба підтримки, в тому числі 

фінансової та інформаційної. Про такі кооперативи селяни мають дізнаватись 

усіма прийнятними засобами: від листівки чи мультфільму до промови у 

церкві. А владі слід готувати середовище для розвитку кооперації не лише в 
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сфері реєстрації і надання статусу безприбуткових, але й стимулювання 

постачальників, особливо – електроенергії, води, газу, до формування 

спрощеного порядку підключення, прийнятних тарифів, стандартизованих 

дешевих технічних умов тощо. Експерти аграрного ринку обережно 

висловлюються, що мережа збуту продукції має вийти за межі єдиного 

оптового ринку і наблизитись до віддалених районів області. І як би не 

виглядало тавтологією, але Дорожня карта розвитку кооперації найперше 

вимагає самих доріг, які подекуди просто відсутні. 

Неодноразово наводжу студентам такий приклад-запитання: Чому у нас 

не ростуть ананаси чи манго? Відповідь очевидна – для цього немає умов. 

Тому якщо ми створимо хоча б мінімально необхідні умови, кооперативи 

з’являться неодмінно. Тоді настає час наводити тезу Дж. Квейта (J.Kwejt), у 

якій він образно порівняв розвиток підприємництва з вирощуванням рідкісної 

орхідеї (лат. Orchidáceae). Відомо, що ці примхливі рослини можуть рости 

лише за певних умов, надлишок одного чинника не може перекрити нестачу 

іншого, вирощування є трудомістке, але отримані квіти є чарівними та 

вражаючими. Так і підприємництво та й кооперація розвивається лише за 

певних умов, і досить лише обмежити один чинник, як усе припиниться. 

Однак якщо ми досягнемо успіху у розвитку підприємництва, а у нашому 

випадку – у сільської кооперації, – результат вразить усіх! 

вересень, 2015 / №16 (16) 

XV Міжнародний економічний форум 
 

8-9 жовтня 2015 року у Львові відбудеться щорічний традиційний                    

XV Міжнародний Економічний Форум «Україна: інвестиції, бізнес, 

відповідальність». 

Головними завданнями Форуму є: 

• представлення Львівщини як території безпечного ведення бізнесу в Україні;  

• активізація транскордонної співпраці;  

• розвиток нових механізмів залучення інвестицій;  

• підтримка інвесторів у перспективних сферах економіки;  

• встановлення корисних бізнес-контактів між українськими і зарубіжними 

промисловцями та підприємцями.  

У заході візьмуть участь підприємці з України, Польщі, Словаччини, 

Німеччини, Угорщини, Латвії, Австрії та Канади; представники влади, ділових 

асоціацій, фінансових установ; науковці і представники міжнародних організацій. У 

рамках Форуму відбудуться дискусії з актуальних питань інвестування, сучасних 

технологій ресурсо- та енергоефективності, туризму і рекреації, міжнародного та 

транскордонного співробітництва.  

Місце проведення: м. Львів, Комплекс «Арена-Львів», вул. Стрийська,199.  

Джерело: www.expolviv.ua 
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Строки сівби озимих зернових культур 

Марія Свідерко, провідний науковий співробітник 

лабораторії рослинництва, кандидат 

сільськогосподарських наук, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Запаси продуктивної вологи грунту від ІІІ-ї декади липня до початку 

вересня мали дуже низькі показники, зокрема у серпні – критичні. Це 

ускладнювало заробку післяжнивних решток та інші елементи обробітку 

грунту. На даний період продуктивна волога грунту поповнилась за рахунок 

випадання опадів і наближається до оптимальних значень (30-40 мм) в 

орному шарі (0-20 см). 

 Важливого значення в умовах зміни клімату набуває такий важливий 

елемент технології як строки сівби. Вони мають важливе значення для росту і 

розвитку рослин, перезимівлі, формування врожайності і якості зерна, а 

також пов’язані з природними і ґрунтовими умовами, біологічними 

особливостями сортів та залежать від метеорологічних умов року. 

Ранніх посівів цього року немає через складні погодні умови,  тому що 

вони припадають на І-шу п’ятиденку вересня. 

За спостереженнями попередніх років надто ранні посіви восени 

переростали, пошкоджувалися шкідниками і хворобами, сильніше 

забур’янювалися, у зимовий період рослини випадали, внаслідок чого урожай 

знижувався на 1,2-1,4 т/га. 

За пізньої сівби рослини входять в зиму слабо розвиненими та при 

несприятливих умовах зимівлі чимало їх гине і урожай знижується на 1,0-1,3 

т/га. 

Добрі результати забезпечують такі строки, при яких осіння вегетація 

рослин триває не менше 45-55 днів, що сприяє утворенню 3-4 синхронно 

розвиненим пагонам, розвитку вторинної кореневої системи і 

нагромадженню достатньої кількості вуглеводів у вузлах кущіння. Відомо що 

доля вузлових коренів (вторинної кореневої системи) у формуванні врожаю 

досягає 50%. Рослини, які входять в зиму з одним стеблом не мають вузла 

кущіння та відповідної листової поверхні, слабо використовують поживні 

речовини та вологу і можуть навіть загинути.  

Дослідженнями також встановлено, що з огляду на зміни клімату, цей 

елемент технології вимагає коректив у сторону пізньої сівби. Вже декілька 
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років поспіль ми переконливо радимо товаровиробникам зміщення строків 

сівби, відмовитись від сівби у першій половині вересня. Але дуже важливо не 

переміщувати термінів допустимої сівби після 10 жовтня, у цьогорічний 

посушливий період – 15 жовтня, як виняток. 

У дослідженнях лабораторії рослинництва за сівби озимої пшениці від 25 

вересня до 5 жовтня на оптимальному фоні живлення отримали врожайність 

різних сортів 5,7-6,5 т/га, вміст клейковини 27,5-28,3 %, білка 13,5-14,3 %. 

Пшеницю озиму доцільно сіяти в період 15-30 вересня, сівбу озимого жита 

розпочинати на 3-5 днів раніше від рекомендованих строків для пшениці озимої. 

Якщо в господарствах вирощують диплоїдні і тетраплоїдні сорти жита озимого, 

то останні сіяти 5 днів пізніше, дотримуючись просторової ізоляції (200-300 м). 

Надто рання їх сівба призводить до надмірного розвитку вегетативної маси 

восени, випрівання, ураження рослин грибковими хворобами. Сівбу жита 

озимого слід завершити до початку жовтня. 

Тритикале необхідно сіяти на початку рекомендованих строків пшениці 

озимої (15-25 вересня) в зоні Лісостепу і на 5 днів швидше на Поліссі (10-25 

вересня). 

Строки сівби ячменю озимого в лісостеповій зоні області – 20-30 вересня, а 

в поліській зоні – 15-25 вересня. У згаданий період за багаторічними 

спостереженнями є більша ймовірність випадання опадів. Наші п’ятирічні 

дослідження із озимою пшеницею підтверджують отримання зазначеного вище 

розвитку рослин за сівби у рекомендовані нами строки. 

Також необхідно враховувати біологічні особливості сортів. Розпочинати 

сівбу сортами, які в умовах західного регіону повільніше розвиваються, 

закінчувати більш пластичними, що восени краще кустяться, менше реагують 

на тривалість дня, більш адаптовані до несприятливих факторів зовнішнього 

середовища та рівня агротехнологій (напівінтенсивні, універсальні, сорти-

дворучки).  

Слід пам’ятати, що сорти високоінтенсивного типу вимагають стислих 

оптимальних строків сівби, вони припадають на другу половину вересня.  
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Добрива є одним з найефективніших засобів впливу 

на продуктивність і якість рослин 

Віталій Кириченко, ТОВ «Мінераліс Україна». 

Озимі культури (пшениця, ячмінь, ріпак) суттєво відрізняються від ярих.  

У своєму розвитку озимі проходять досить тривалий період анабіозу 

(призупинення вегетації), який припадає на зиму. Враховуючи кліматичні 

умови України, у цей період можливий такий збіг погодних умов, за яких 

рослини мають суттєвий ризик загибелі, знаходячись у пригніченому стані, що 

призводить до значних втрат врожаю. Насамперед, такими небезпечними 

чинниками є тривала відлига з наступним різким похолоданням і суттєвими 

морозами та відсутністю снігового покрову.  

Особливо великим є ризик загибелі значної частини посівів, якщо рослини 

входять в зиму ослабленими, зі слаборозвиненою кореневою системою. Тому 

доцільно особливу увагу приділити осіннім заходам, що спрямовані на 

підготовку рослин до зимівлі: 

•  профілактика та боротьба з хворобами;  

•  підвищення зимостійкості; 

•  стимуляція розвитку кореневої системи;  

•  забезпечення рослин необхідним комплексом поживних елементів. 

Для цього виконують обробку насіння                                                                     

Наноактиватором  «Нано-Мінераліс» + ТестаЛип (насіння) + Мікро-

Мінераліс (Фосфор-Калій)  
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Нано-Мінераліс (Наноактиватор) 

Нанокарбоксилати: 

N-0 мг/л,    

Zn-220 мг/л,  

Cu-120 мг/л,  

Mn-120 мг/л, 

Mo-50 мг/л,  

Мg-1600 мг/л,  

Co-100 мг/л,  

Fe-160 мг/л,  

Se-40 мг/л,  

Ge-50 мг/л, Nd-50 мг/л. 

Містить десять життєво необхідних для 

рослин біогенних металів. Обробка 

насіння (Наноактиватором)  “Нано-

Мінераліс” забезпечує відмінний 

стартовий розвиток рослини, підвищує її 

стресостійкість та імунітет.  

Ріпак 0,1-0,3 л/т ; 

Озима пшениця 0,05-0,1 л/т.  

Теста Лип (насіння) 

Гель. Композиція біополімерів 

природнього походження та 

поверхнево-активних речовин (ПАР) 

Використовується при обробці посівного 

та посадкового матеріалів. 

Підсилює дію протруйника. 

Створює захисну еластичну плівку, яка 

зберігає вологу і не перешкоджає 

вільному диханню рослини. 

Підвищує польову схожість. 

  

Норма витрати 0,5 л/т   
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Вирощування ріпаку у  ФГ «Чайка 2» (Київська обл.). 

 

  

  

Контроль                                                                     Нано-Мінераліс 0,3 л/т             

34 ц/га                                                                                 37 ц/га                                             

       Контроль                                Нано-Мінераліс 0,05л/т + ТестаЛип 0,5 л/т    

        62 ц/га                                                        69 ц/га   
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Технологія застосування та дозування препаратів.  

  
ОЗИМИЙ РІПАК: 

  

• Обробка насіння:  Нано-Мінераліс - 0,3 л/т;  

                                  ТестаЛип(насіння)- 0,5л/т;  

                                  Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) – 1,5 л/т. 

  

Змішується і не втрачає свої властивості в бакових сумішах з усіма 

відомими пестицидами та біопрепаратами. 

  

• 1 л/га «Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій)»  + 1 л/га «Мікро-Мінераліс 

(Бор + МЕ)» у фазі 4-6 листків.                                                                                                     

  

Зазвичай цю обробку поєднують із обробкою фунгіцидами - 

ретардантами. 

  

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ ТА ЯЧМІНЬ:  

  

• Обробка насіння:  Нано-Мінераліс - 0,05 л/т;  

                                  ТестаЛип(насіння)- 0,5л/т;  

                                  Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) – 1,5 л/т. 

  

 Змішується і не втрачає свої властивості в бакових сумішах з усіма 

відомими пестицидами та біопрепаратами.  

  

• 1,5 л/га «Мікро-Мінераліс (Фосфор – Калій)» на початку фази 

осіннього кущення.  

  

Слід зазначити, що осінні та ранньовесняні обробки можливо виконувати 

лише за температури у момент обприскування, не нижче +10 градусів С, та 

середньодобової температури не нижче +5 градусів С. 

Контактна інформація: ПП “Агрофон Плюс”: 80380, Львівська обл., 

Жовківський р-н, с. Гряда, e-mail: аgrofonplus@ukr.net , ліц. АГ  №578883 від 

15.11.2011 р.  Контактні телефони: (032) 243-60-33, (03252) 33-334,                                                       

(066) 324-08-85, (067) 670-66-52 (Кисіль Володимир Олександрович). 
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Марія Свідерко, провідний науковий співробітник 

лабораторії рослинництва, кандидат 

сільськогосподарських наук, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

У чому сила сорту 

До вибору сорту необхідно підходити виважено. Перш за все необхідно 

поставити запитання: чи придатний обраний сорт до вирощування в 

грунтово-кліматичних умовах конкретного агроформування і чи забезпечить 

він прогнозовану врожайність і якість зерна за існуючої у ньому технології? 

В господарствах з можливістю застосування інтенсивної технології слід 

впроваджувати сорти з високими генетично обумовленими ознаками якості 

зерна, здатні максимально реагувати на її елементи. В агроформуваннях, 

обмежених у матеріально-технічних ресурсах, слід вирощувати стійкі до 

біотичних та абіотичних факторів менш інтенсивні сорти. Однак і за таких 

умов слід дотримуватись основних елементів технології: знезараження 

насіння, своєчасного і якісного обробітку грунту, внесення мінімально 

необхідної норми добрив та засобів захисту рослин тощо. В обох підходах до 

технологій в одному господарстві слід мати різні сорти за господарсько-

біологічними ознаками та властивостями. Доцільно пам’ятати, що не існує 

сортів для безвідповідальних технологій. 

 Серед озимих зернових культур основна частина площ в 

агроформуваннях області припадає на пшеницю озиму. Сформовані у даний 

період сортові ресурси цієї культури відзначаються поліпшеними 

показниками якості зерна. У Державному реєстрі сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні забезпечено понад 95% сортів вищої категорії якості 

різних груп стиглості. Отже сила сорту пшениці визначається не лише 

врожайністю, але й комплексом якісних ознак. Сучасні сорти озимої пшениці 

– це сорти нового покоління, що потребують сучасних технологій 

вирощування. 

 На початку осінньо-польових робіт необхідно обрати технологію 

вирощування відповідного сорту: інтенсивну, ресурсозберігальну, 

альтернативну чи органічну. Оскільки показники врожайності і якості зерна 

залежать від рівня застосованої технології. 

Для отримання високої врожайності та якості зерна озимих зернових 

культур необхідно всі технологічні заходи спрямовувати на отримання 

своєчасних і дружніх сходів, досягнення оптимальних параметрів розвитку 

рослин, тобто структури посівів, яка забезпечує максимальну продуктивність. 
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Виважені заходи у технології осіннього комплексу робіт дають 

можливість створити посів, як продукуючу біологічну систему, з його 

структурою стеблестою, надземною біомасою, фотосинтезуючим апаратом та 

кореневою системою й іншими елементами, що визначають врожай і якість 

зерна озимих. Правильно сформований агроценоз несе у собі стабільність і 

гарантію запланованих показників, позаяк посіви з оптимальною структурою 

стеблестою, краще використовують сонячну енергію, фізіологічно активніші, 

екологічно стійкіші і в меншій мірі піддаються фізіологічним стресам в 

умовах зміни клімату. 

 У даний період спостерігаємо недостатню кількість площ кращих 

попередників для озимих зернових культур, особливо під пшеницю озиму. 

Потенціал реалізації врожайності і якості зерна цієї культури на даний час 

використовується недостатньо. Розширенням площ зернобобових культур та 

бобових трав можна кардинально його у перспективі підвищити. 

 Борошномельні характеристики зерна і хлібопекарські властивості 

борошна пшениці визначаються комплексом ознак: фізичні (розмір, форма, 

колір, маса, натура, скловидність, твердість, запах); хімічні (вологість, 

загальний вміст зольних елементів, клейковина, крохмаль та інші сполуки); 

фізико-хімічні (клейковина); хлібопекарські (об’ємний вихід хліба, форма 

хліба, колір скоринки і м’якушу, пористість, еластичність і смак, фізичні 

властивості тіста (час утворення тіста, пружність, розрідження, сила борошна 

та ін.). 

Залежно від якісних показників пшеницю відносять до І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ 

класу Держстандарту України (3767 : 2010). 

Поняття “сильний сорт” (І, ІІ клас) означає основну особливість 

борошна, тобто здатність давати хліб великого об’єму і ефективно 

поліпшувати якість слабких пшениць за випікання хліба із їх сумішками. 

“Цінний сорт” (ІІІ клас) – борошно широко використовується у 

хлібопекарській промисловості. 

Натура зерна (об’ємна вага) – це маса 1 л зерна, яка виражається у 

грамах. У багатьох країнах світу й в Україні використовують значення натури 

у товарній класифікації, що характеризує борошномельні властивості. 

Прийнято вважати чим вищий цей показник, тим більший вихід борошна. 

Натура відноситься до найдавніших показників якості товарного зерна. 

Визначають натуру зерна на спеціальних хлібних вагах, що мають назву 

“Пурка”. З літературних джерел відомо, що ваги появились у Голландії і 

отримали назву від величини міри “пур”. Пшениця з натурою 760, 740, 730 г/л 

відповідає І, ІІ, ІІІ класу товарного зерна Держстандарту України 3768:2010, а 
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 відтак показники 750-770 г/л вважаються високооб’ємними, а менше 710 – 

низько натурними. 

У характеристиці борошномельних властивостей пшениці враховують 

також масу 1000 зерен, виражену у грамах. Висока маса зерна обумовлена 

більшим розміром зернівки, виповненістю, вищим виходом борошна. 

Скловидність зерна (міцність) відображає консистенцію ендосперму, який 

може бути борошнистий, склоподібний або частково склистий залежно від 

форми зв’язків білкових речовин із крохмальними зернами. Цей показник 

часто відображає добрі хлібопекарські властивості борошна та корелює із 

вмістом білка. Сорти з високим показником скловидності забезпечують 

більший вихід борошна. Скловидні зерна, як правило, мають більше білка і 

клейковини, ніж борошнисті. Вони щільніші за консистенцією, з дрібнішими 

крохмальними зернами, тісно переплетені клейковинними білками, на світлі 

прозорі, а при розрізі скловидні. За такими ознаками встановлені параметри 

цього показника у стандартизації пшениці. 

Скловидність визначають за допомогою діафаноскопів або фаринотомів 

та поділяють зерна за ступенем склистості на групи.  

Основна перевага пшениці як продовольчої культури – здатність її білків 

утворювати з водою клейковину, яка є білковим каркасом хліба. Під 

клейковиною розуміють білкові речовини, що можуть набухати, і які 

утворюються при замішуванні хліба. Клейковина пшениці має важливі фізичні 

властивості, зокрема еластичність, пружність, зв’язність, чим і визначається 

цінність її у порівнянні з іншими зерновими культурами. 

Залежно від фізичних властивостей клейковину поділяють на групи за 

якістю, визначаючи її за допомогою приладів ВДК або ПЕК-3А (вимірювачі 

деформації клейковини). Прилади показують пружність клейковини, тобто її 

протидію навантаженню стиснення, яке утворює пуасон – вільно падаючий 

тягарець. 

Важливою особливістю клейковини є те, що вона утворює у тісті сітку, 

яка вміщує у собі всі інші речовини, з яких складається борошно. Якщо вона 

достатньо еластична, то при бродінні затримує гази і цим пушить тісто. Під 

час випікання хліба білкові речовини денатуруються і він набуває пористості. 

При оцінці поживної цінності пшениці важливе значення мають 

дослідження фракційного складу білків залежно від умов вирощування сортів 

різного екологічного типу, а також який у значній мірі визначає хлібопекарські 

властивості борошна. 

В білковий комплекс пшениці входять 4 фракції білків: альбуміни, 

глобуліни, гліадини і глютеніни. Найбільш цінними є гліадини і глютеніни, які 
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складають біля 80 % всіх білкових речовин, здатні зв’язувати воду та 
утворювати клейковину. Від їх кількості залежить колір, смак, запах та об’єм 
хліба. На вміст клейковиноутворюючих білків (гліадину і глютеніну) 
впливають сортові особливості, погодні умови та ряд інших факторів. 

Згідно літературних даних відомо, що шведськими вченими Хагбергом і 
Пертеном проведено обґрунтування впливу амілолітичних ферментів зерна на 
його хлібопекарські властивості. Запропонований ними метод характеризує 
активність ферменту альфа-амілази і властивостей крохмалю. Створений 
прилад віскозиметр, на якому визначають швидку клейстеризацію крохмалю, а 
далі під дією альфа-амілази відбувається його декстринізація та розрідження. 
Клейстеризація і розрідження крохмалю у значній мірі залежить від якості 
зерна, тобто від активності ферменту альфа-амілаза і властивостей крохмалю. 
Вони визначають швидкість погруження (падіння) плунжера віскозметру в 
клейстеризований розчин. Звідси назва показника – число падання, яке 
виражається в одиниці – секунда. 

У даний час визначення числа падання за методом Хагберга-Партена 
проводять на приладах нового покоління, наприклад Фаллінг Намбер 1600, 
шляхом швидкої клейстеризації суспензії борошна на киплячій водяній бані з 
наступним вимірюванням ступеня розрідження крохмального гелю під дією 
альфа-амілази. 

Показник числа падання введений у Державний стандарт України (ДСТУ 
3768–2010) : І клас зерна групи А – 220 с, ІІ – 180, ІІІ – 150 с, ІV клас зерна 
групи Б – 150, V – 130 с, VІ – не обмежено. В умовах західного регіону 
визначення числа падання пшениці, яка може перестояти на корені в період 
збирання через погіршення метеорологічних умов є дуже важливим. Оскільки 
не завжди вдається виявити пророслі зерна, особливо при латентному 
проходженні цього процесу, А також візуальне обстеження не дає можливості 
оцінити зміни, які відбулись у самій зернівці. 

Якість пшениці, яка генетично закладена у сортах, визначається рівнем 
застосованої технології, який починається з осіннього комплексу робіт. 

Озиме жито – друга продовольча хлібна культура. Хлібопекарські якості 
зерна жита, на відміну від пшениці, характеризуються не вмістом клейковини 
та її якістю, а показником “числа падання”, яке визначає стан вуглеводно-
амілазного комплексу борошна, що зазначалось вище. 

Тому при вирощуванні жита необхідно ретельно підбирати сорти і 
гібриди та рівень технології, що дозволить реалізувати їх генетичний 
потенціал врожайності та покращити якість зерна. 

Для отримання високого валового виробництва зерна в області слід 
дотримуватись технологічних вимог при вирощуванні, проводити посів 
сортами, рекомендованими до вирощування в зонах Лісостепу – Полісся, а 
також висівати високо репродукційне насіння. Особливу увагу слід звернути 
на сорти озимих зернових культур, які занесенні в «Перелік рекомендованих 
для посіву у Львівській області сортів». 
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Хоругви виконують представницьку і об’єднуючу ролі в житті пасічничих 

об’єднань. Тим самим вони сприяють формуванню ідентичності та 

консолідації спільноти. В основу проектування хоругв покладена звичаєва 

культура і традиції, які утверджувалися у нашому народі,починаючи з культури 

Трипілля – Кукутені (7-5 тис. років тому). Ця культура охоплювала землі 

правобережного Дніпра від Житомира до Карпат, Дунаю, а далі до Фракії. 

Великий вплив на застосування хоругви в Україні зробили причорноморські 

культурні та військові взаємини, зокрема Римська імперія, Візантійська 

імперія, Османська імперія і Греція. В подальшому цей вплив збільшився із 

прийняттям християнства. 

Китайський філософ Конфуцій писав «Символи і знаки керують світом». 

Експансії кожної з цивілізацій чи політичних утворень на Україну 

супроводжувались експансією знакової системи та релігії. Відповідно до вище 

сказаного, в Україні представницькою атрибутикою як людської спільноти, в 

тому числі і церковної громади, прийнята хоругва, а не прапор. Хоругва внизу 

закінчується триглавом. Це пов’язано з тим, що в світобаченні українців є дві 

священні цифри: трійка і вісімка. З давніх-давен українці дивилися на світ 

триєдино, що було священним :  

«життя богів-життя людей-життя предків», «минулі, сучасні і майбутні 

покоління», «Бог Батько - Бог Син - Бог Дух Святий». 

Міфологія трійки в часі змінювалася, а символ залишався і втілений в 

національному гербі України – Тризубі, який еволюційно формувався протягом 

семи тисяч років. Другою священною цифрою є вісімка, витоки якої ідуть від 

знаку    , що означав слово «Бог». Пізніше цей знак трансформувався в 

восьмикутну зірку, яка вже була на гончарних виробах культури Трипілля 6 

тисяч років тому. До сих пір на Різдво колядники з восьмикутною зіркою 

ходять від хати до хати з побажаннями злагоди і добра родині. Відповідно на 

всіх українських бджолярських хоругвах маємо восьмикутну зірку як символ 

духової єдності. Основні свята українців, згідно звичаєвої культури, 

відбуваються по кутах восьмикутної зірки.  

 



32 вересень, 2015 / №16 (16) 

Знакова система культури Трипілля – Кукутені відбилася в вишитих 

чоловічих і жіночих сорочках, в рушниках, писанках і знаках на великодніх 

випічках. Як кольори одягу окремих земель України, так і архітектура 

вишитих сорочок, писанок і рушників дещо відрізняються, а це впливає на 

вибір кольорів хоругв, а також типів вишиванок на них. В прадавні часи ми 

мали багато Богів, але основною була Велика Богиня – Матір. Після неї 

священними були Місяць – Бог ночі, Сонце – Бог світла (дня), Зорі – їхні діти 

від шлюбу. Шість – сім тисяч років тому в кожній хаті була маленька церква, в 

якій зберігалися обереги роду. Зверху над церквою був лежачий півмісяць, а 

нижче нього символічно було зображене сонце. Ця традиція збереглася і до 

наших днів. На наших церквах ми маємо восьмикутний хрест, а під ним – 

лежачий півмісяць і сонце. Зберегти таку традицію сім тисяч років є нашою 

великою гордістю та обов’язком. Крім цього, рівноплечий хрест як символ 

Сонця  і Вогню на керамічних виробах зображувався вже сім тисяч років тому. 

Відповідно на церковному одязі наших священників ми маємо зображення 

лише рівноплечих хрестів.  

Вище наведені знаки і символи використовувались при конструюванні 

гербів, міст і сіл, родових гербів і при виготовленні хоругв. Ця традиція 

збережена нами при проектуванні хоругв бджолярських об’єднань України. 

Звичайно, на хоругвах ми маємо символи пасічництва, зображення бджоли в 

комбінації з іншими знаками, а також герби міст або земель, звідки походить 

бджолярська громада. 

Спілка пасічників України Тернопільська асоціація пасічників 
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Спілка пасічників Закарпаття 

Товариство бджолярів  

м. Біла Церква (Київська обл.) 
Братство бджолярів Волинської області 

Братство пасічників “Рій” Спілка пасічників Львівщини 

Мукачівське товариство бджолярів 
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Фермерські господарства формуються динаміку 

економічного розвитку аграрного сектору  в усіх 

економічно розвинутих країнах. Проте в Україні 

ситуація інша і фермерські господарства стикаються 

з численними перешкодами для власного розвитку. 

Про основні проблеми та перспективи розвитку 

фермерства в Україні виданню “Вісник Агрофорум” 

розповів голова асоціації фермерів та приватних 

землевласників у Львівській області Ярослав Кардаш.  

Селянська  мудрість завжди була історично визначальною 

 в Україні – Ярослав Кардаш 

- Доброго дня, Ярослав Іванович. Розкажіть будь ласка про основні 

проблеми, які стримують розвиток фермерства в Україні? 

- Я.К.: Як не парадоксально, але окремі зміни внесені до Закону 

України “Про фермерське господарство” ускладнили розвиток 

фермерства. Згідно Закону  висуваються нові вимоги до фермерів, зокрема 

наявність у фермерів аграрної освіти або досвід роботи в сільському 

господарстві для здійснення цієї діяльності.  Сказавши “А” законодавець 

не сказав “Б”, оскільки не визначено іншими нормативними документами, 

що означає “аграрна освіта” і що значить “стаж роботи в сільському 

господарстві”. Асоціація фермерів на Львівщині вже стикалися з 

випадками, коли селянам  відмовляють у можливості заснування 

фермерського господарства, оскільки він не має статуту працівника 

сільського господарства, тобто не має досвіду. Але який досвід має 

людина, яка працювала  протягом 6-8 років бухгалтером в колишньому 

колективному господарстві. Є проблема в тому, що визнавати Аграрною 

освітою – закінчення  спеціалізованого вищого навчального закладу чи 

аграрного коледжу. Якщо, наприклад, дві людини закінчили спеціальність 

“Бухгалтерський облік” в аграрному ВНЗ і в Львівському національному 

університеті імені І. Франка, то перший може заснувати фермерське 

господарство, а другий – ні.  Якщо вже подібні зміни до закону були 

прийняті, то Мінагрополітики мав би наказами чи визначити,  що саме 

визнавати в якості аграрної освіти і що розуміється під стажем роботи в 

сільському господарстві, необхідних для створення фермерського 

господарства. Взагалі важко, оскільки мало умов, щоб випускник 

навчального закладу започаткував власний бізнес.  
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Вже зараз у Верховній Раді напрацьовано зміни до законодавства, щоб 

усунути цей недолік, але фактично закон ще не проголосований. На Львівщині 

є багато успішних фермерських господарства, які не підпадають під визначені 

вимоги щодо освіти.  Вони вже зараз живуть на селі і успішно працюють в 

очікуваних проектах змін до Закону “Про фермерське господарство”, де  

пропонується альтернативна можливість створення фермерського господарства 

або як юридичної  особи,  чи як фізичної особи-підприємця – виключно на 

розгляд людини.       

  

- Нещодавно в ЗМІ активно дискутувалося питання зміни в системі 

оподаткування фермерів. Яким є бачення Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України даної проблеми?  

- Я.К.: Фермери в цілому зацікавленні у збереженні фіксованого 

сільськогосподарського податку чи Єдиного податку, який щоправда вже таким 

не є, оскільки щорічно збільшується кількість додаткових до цього податків. 

Але Асоціація фермерів та приватних землевласників України і всі члени її 

обласного відділення зацікавлені в тому, щоб фермерів часто не перевіряли 

контролюючі фіскальні органи. Знову ж таки додам, що виступаючи на 

урочистому Всеукраїнському зібранні членів Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України, присвяченого 25-річчю фермерського руху в Україні у 

Києві в середині червня цього року, перший Президент України Леонід Кравчук 

сказав,  що прийняття Закону “Про селянське (фермерське) господарство”, 

введення фіксованого сільськогосподарського податку були правильними  

діями,  які добре себе показали в наступні роки. На жаль, останнім часом у 

профільне міністерство приходять люди,  які не виконують покладених на них 

завдавання фаховості, і таким чином, не виправдовують очікувань тих людей  

для яких вони мають створювати передумови для розвитку на селі. І хоча 

всюди декларується,  що перспективою в Україні є розвиток фермерства, “де-

факто” вони знищуються і витісняються агрохолдингами, і не лише 

економічними умовами, а часто і завдяки фізичному залякуванню – знищення 

господарств внаслідок  підпалу техніки.  

  

- Які ще проблеми фермерів найбільш актуальні на сьогодні? 

- Я.К.: Зараз активно порушуються питання розвитку громадянського руху 

на селі.  Люди на стільки зневірюються у владі щодо вирішення проблем,  що 

часто звертаються до громадських організацій.  Хоча влада покликана сприяти 

розвитку малого та середнього бізнесу, але сьогодні  на місцях дуже мало 

сприяння у створенні фермерських господарств.  
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Наприклад, досить складно перевести особисте селянське господарство 

у статус фермерського господарства. Крім того, повільно розвивається 

система дорадництва, яка має надавати інформацію про можливості 

впровадження сучасних агротехнологій,  яке насіння і де купити, а також де 

продати вирощену продукцію. Ці поради мають бути фаховими, але 

фермерам треба хоча б частково оплачувати надання цих  послуг. Фактично, 

на мою думку, влада має створити умови,  щоб людина на селі хотіла 

працювати.  Селянам фактично нічого не дали щоб створити господарство, 

щоб село поступово не деградувало. На селі не створюється культурна чи 

спортивна база, знищені гуртки при школах чи клубах,  які не лише 

витягували частину людей з негативу, але і розширювали їх світогляд. Багато 

розважальних закладів знаходяться у сільській місцевості недалеко від шкіл. 

Асортимент продукції, яка продається на невеликій відстані від шкіл, слабко 

контролюється. На відміну від Львова, у сільській місцевості в області, 

наприклад, немає заборони на продаж алкогольних напоїв в роздрібній 

мережі ввечері після 22 години.  

Доцільно також обмежити площу землекористування і законодавчо 

визначити хто такий фермер, які граничні площі землі він може 

консолідувати в одному господарстві. Крім того, є істотні проблеми з 

правильністю відображення ділянок в Державному земельному кадастрі, що 

дозволяє відмовляти ініціативним фермерам. Також на урочистому 

Всеукраїнському зібранні членів Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України, присвяченого 25-річчю фермерського руху в Україні 

у  червня 2015 року у Києві, Міністр агрополітики Олексій Павленко 

підтвердив,  що ні влада,  ні загальна існуюча ситуація на селі  не готові до 

ринку землі.  

  

- Яким є ставлення членів Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України  до очікуваної адміністративної реформи? 

- Я.К.: Члени Асоціації фермерів практично в усіх регіонах України 

доволі скептично ставляться до запропонованої адмінреформи, оскільки із 

існуючих пояснень чітко не можна зрозуміти, як  її проведення може піти на 

користь людям і полегшення якого характеру можна буде відчути.   

  

- Чому,на Вашу думку, на селі повільно розвивається кооперативний рух? 

- Я.К.: Як на мене, більшість людей побоюються минулого бачення 

кооперації, як колективного господарства. Крім того, важко об’єднати людей,  

які мають нерівноправне об’єднання за активами. А тому  коли буде розподіл 
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дивідендів, то заможніший буде одержувати більше. На мою думку, 

кооперуватися мають більш-менш рівні за статками і можливостями 

господарі.  Ще у 2009 році була державна програма, яка передбачала надання 

кооперативу від держави певного активу, наприклад,  молоковозу. Тоді 

ініціативним людям вже можна що-небудь робити, оскільки буде можливість 

збуту молока. Крім того у молочному скотарстві важливі також послуги із 

заготівлі кормів. У всьому має бути порядок, тобто більш-менш 

відпрацьована система. Але це і проблема бідності в сільській місцевості, 

оскільки більшість виживають за рахунок натурального господарства не 

маючи надлишку грошей. Таким чином, люди не хочуть  кооперуватися,  

оскільки побоюються знищення приватного господарювання.  Хоча, саме 

розвиток кооперації визначально вплинув на розвиток фермерства в  багатьох 

країнах ЄС,  зокрема у Франції. 

  

- Ваші побажання фермерам, які працюють у цих складних умовах? 

- Я.К.:  Побажання не здаватися,  боротися за владу чи навіть йти у 

владу на місцевому рівні, оскільки  селянська  мудрість завжди була 

визначальною в Україні.  

  

- Дякуємо Вам за інтерв’ю. 

Розмову вів Павло Музика.  

Форум транскордонного співробітництва на Львівщині 
 

19-20 вересня 2015 р. в Турківському районі  Львівської області 

відбудеться Форум Транскордонного співробітництва “Європейські дні 

добросусідства “Україна-Польща-Словаччина: Сянки-2015”. Програма форуму 

передбачає обговорення питань пов’язаних з розвитком гірських районів і 

впровадженням Стратегії розвитку Карпатського Єврорегіону до 2020 року.  

Місце проведення: Турківський район, с. Яворів, Західний 

реабілітаційно-спортивний центр, вул. Рівних прав та можливостей, 1. 

Початок: в 14:00 год. 
Джерело: www.turka.net.ua 
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Конференція “Практичний 

досвід впровадження в 

Україні методів ефективного 

(точного) землеробства” 

23 вересня 2015 р. 

м. Київ,  

ВЦ «Eкспоцентр України», 

пр-т Глушкова, 1 (ст. метро 

«Виставковий центр»), 

Бізнес-кафе «Ясени»  

www.zsu.org.ua 

Практична демонстрація 

сільськогосподарської 

техніки “Битвa Титанів” 

23-24 вересня 2015 р. 

 Київська обл.,  

Тетіївський р-н., 

с. Степове 

www.bitvatitanov.com.ua 

7-a Mіжнароднa 

спеціалізована виставкa 

“ECO-Expo” 
 07-10 жовтня 2015 р. 

м. Київ, Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський пр-т, 15 

www.eco-expo.com.ua 

Mіжнароднa 

виставкa «ІнтерАГРО 

Комплекс» 

  27-29 жовтня 2015 р. 

м. Київ Виставковий центр 

«КиївЕкспоПлаза», метро 

«Нивки», вул. Салютна, 2-Б  

www. www.complex.interagro.in.ua 

VII Hауково-практична 

конференція 

“Енергоефективність в 

промислових об’єктах 

первинної та глибокої 

переpобки 

сільськогосподарської 

продукції” 

 28 жовтня 2015 р. 

м. Київ, 

Готель “Братислава”, 

вул. Андрія Малишка,1 

www.insightex.com.ua 

6-й Міжнародний семінар 

«Ефективне свинарство 

2015» 
  28 жовтня 2015 р. 

м. Київ, 

ВК “Київ Експо Плаза”,  

вул. Салютна, 2-Б,  

1-ий павільйон 

www.agroexpert.ua 

6-a Міжнародна виставка  

«Animal Farming Ukraine» 
28-29 жовтня 2015 р. 

м. Київ,  Міжнародний 

виставковий центр 

Броварський пр-т 15  

www.agrotimes.net 

 Аграрна НR-конференція  30 жовтня 2015 р. 

м. Київ,  

готель “Алфавито”, 

вул. Предславинська, 35Д 

www.proagro.com.ua 

Зарубіжні заходи 

Міжнародна виставка  

“Agro Show  2015”  
   19-22 вересня 2015 р. 

Польща,  

м. Беднари 
www.agroshow.eu 

Міжнародна виставка 

біоенергетичних технологій                      

“EXPO Biomasa 2015” 

        

22-24  вересня 2015 р. 

 

Іспанія,  

м. Вальдолід 
www.expobiomasa.com 

Національна виставка 

тваринництва та техніки 

“National Ploughing 

Championship  2015” 

       22-24 вересня  2015 р.  
Ірландія, 

Порт-Лiiш 
www.npa.ie 
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Форум електронного  урядування у Львові 
 

18-19 вересня 2015 р. у Львові відбудеться Форум електронного 

урядування. Мета форуму – показати конкретні рішення та напрацювання, 

розповісти, де на це можна знайти гроші та як вирішити різноманітні 

законодавчі проблеми. Місце проведення: м. Львів, Український католицький 

університет,  вул. Козельницькa, 2а. 
Джерело: www.itcity.lviv.ua 

Фестиваль меду на Львівщині 
 

20 вересня 2015 р. у смт. Меденичі Дрогобицького району відбудеться 

фестиваль меду. Пасічникам Львівщини, які мають бажання прийняти участь 

у заході, необхідно надати інформацію за телефоном: (03244) 3-56-80 та на 

електронну пошту: uapr_drog@ukr.net  Місце проведення: Дрогобицький р-н., 

смт. Меденичі (стадіон). Початок: заїзд пасічників з 11.00 год.; початок 

фестивалю: в 14.00 год. 
Джерело: Управління агропромислового розвитку Дрогобицької РДА 

Великий Саміт у Львові “Лідерство. Розвиток. Успіх ” 
 

19-20 вересня 2015 р. у Львові відбудеться саміт “Лідерство. Розвиток. 

Успіх ”. Цей лідерський Саміт покликаний стати місцем збору нових лідерів для 

нової України. Маємо мету стати спільнотою людей, які у кризовий час спільно 

працюють, заробляють і забезпечують свої родини, а також – перетворюють 

міста і всю країну. Детальнішу інформація необхідну для участі у саміті 

наведено на інтернет-сторінці організаторів.  
Місце проведення: м. Львів, Комплекс «Арена-Львів», вул. Стрийська,199.  

Джерело: www.2020ua.org 

Круглий стіл «Здешевлення кредитів, наданих фінансовими установами,  

як ефективний інструмент фінансової підтримки малих та середніх 

сільськогосподарських виробників» 

 

23 вересня 2015 року у Львові відбудеться «круглий стіл» на тему: 

«Здешевлення кредитів, наданих фінансовими установами, як ефективний 

інструмент фінансової підтримки малих та середніх сільськогосподарських 

виробників». 

Місце проведення: м. Львів, вул. Промислова,7. Початок : в 11.00 год.  
Джерело: Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень 
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Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник» 
 

1-6 жовтня 2015 р. у Львові відбудеться щорічна виставка-ярмарок 

«Львівський товаровиробник». Організатором виставки-ярмарку «Львівський 

товаровиробник» є оператор виставкової діяльності – ПрАТ «Гал-ЕКСПО». 

Місце проведення: м. Львів, Палац мистецтв, вул. Коперніка,17. 

XII спеціалізована  виставка  «Насіння та Реманент - 2015» 
 

14-16 жовтня 2015 року у Львові відбудеться спеціалізована виставка 

«Насіння та Реманент-2015». Виставка стане оглядом актуальної торговельної 

пропозиції всіх типів насіння, саджанців, засобів захисту рослин, мінеральних 

добрив, пакувальних матеріалів для сільськогосподарської продукції та квітів.  

Місце проведення: м. Львів, Палац спорту «Україна», вул. Мельника, 18.  
Джерело: www.nir.expolviv.ua 

Міжнародний діловий форум «БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО» 
 

8-9 жовтня 2015 р. у Львові вже вдруге відбудеться Міжнародний діловий 

форум «БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО» – східноєвропейська платформа ділового та 

інвестиційного співробітництва і партнерства. Форум представить проекти 

економічної співпраці України та Європейських партнерів. Місце проведення: 

м. Львів, Комплекс «Арена-Львів», вул. Стрийська,199.  
Джерело: www.lcci.com.ua 

Фестиваль садівництва «Floria Фест» на Львівщині 
 

26-27 вересня 2015 року у с. Підбірці Пустомитівського району 

відбудеться фестиваль садівництва «Floria Фест».  

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

вул. Спортивна, 8. 
Джерело: www.galnet.org 

ХVI Міжнародний науково-практичний форум  «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» 
 

23-25 вересня 2015 р. у Львівському національному аграрному університеті 

(м. Дубляни) відбудеться XVI Міжнародний науково-практичний форум  «Теорія 

і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». 

Місце проведення: м. Львів-Дубляни, вул. Володимира Великого,1. 
Джерело: www.lnau.lviv.ua 
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 15.09.2015 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок ранній  3,00 4,00 4,50 

Капуста білокачанна  9,00 9,50 9,50 

Помідор салатний 
червоний  

7,00 8,00 9,00 

Баклажан синій  6,00 6,50 6,50 

Морква нантська 6,00 6,50 7,00 

Буряки столові ранні  4,00 4,50 5,00 

Капуста броколі 12,00 13,00 14,00 

Цибуля ріпчаста  4,50 5,00 5,50 

Капуста цвітна 8,00 9,00 10,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

4,00 4,50 5,00 

Перець конусоподібний 
(Білозерка) 

7,00 8,00 9,00 

Картопля Белароса 2,80 3,00 3,20 

Гриб печериця  32,00 33,00 33,00 

Слива Угорка 8,00 9,00 11,00 

Диня 11,00 12,00 13,00 

Яблуко  раннє  6,00 8,00 10,00 

Груша 9,00 10,00 15,00 

Виноград Вікторія   18,00 25,00 30,00 

Виноград  Молдова   18,00 19,00 20,00 

Мед    55,00 80,00 95,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

14,00 15,00 15,60 

Свиняча вирізка 90,00 91,00 92,00 

Яловичина шия 
безкісткова 

80,00 82,00 82,00 

Куряче філе 52,00 53,00 54,00 

Короп жив 52,00 55,00 60,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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  Інформація  

про рівень середньозважених цін на  переробних підприємствах  

Львівської області 

 

Найменування товару 

Середня  ціна, 

грн. /тонну 

Середня ціна, 

грн. /тонну 
% до 

попереднього 

місяця  02.09.2015 10.09.2015 

Рівень закупівельних цін 

Молодняк ВРХ вищ.вгод. 24200 24200 100,0 

Свині І,ІІ категорії 32000 32000 100,0 

Молоко І сорту б.ж. 4350 4350 100,0 

Молоко ІІ сорту б.ж. 3600 3600 100,0 

Молоко ІІ сорту б.ж. (від населення) 2630 2630 100,0 

Рівень оптово-відпускних цін  

Яловичина І категорії 54,50 54,50 100,0 

Свинина ІІ категорії 50,00 50,00 100,0 

Молоко 2,5% жирності в плівці 8,35 8,35 100,0 

Сир кисломолочний до 9% жирності 35,15 35,15 100,0 

Сметана 20% жирності 25,80 25,80 100,0 

Масло вершкове 72,5% 62,30 62,30 100,0 

Ковбаса варена в/г 59,70 59,70 100,0 

Ковбаса варена І/г 48,50 48,50 100,0 

Картопля  2,80 2,80 100,0 

Капуста  6,50 6,50 100,0 

Морква  6,00 6,00 100,0 

Буряк  4,00 4,50 112,5 

Цибуля  5,00 4,50 90,0 

- Зростання - Зниження - Стабільність 

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 
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