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Регіональна  підтримка  

сільськогосподарських товаровиробників 

 Львівщини 

      

    Однак у поточному році у зв’язку з складною економічною ситуацією 

рішення про фінансову підтримку Комплексної програми розвитку АПК з 

обласного бюджету прийнято пізніше. 17 лютого 2015 року на сесії Львівської 

обласної ради було прийнято зміни до обласного бюджету та спрямовано на 

виконання Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового 

комплексу Львівської області на 2015 рік 6 млн. грн. та на погашення 

кредиторської заборгованості – 1,5 млн. грн.  

      

 

     Також на сесії розглядалось питання щодо виділення додаткових коштів на 

підтримку аграріям у зв'язку з стрімким подорожчанням матеріально-

технічних ресурсів необхідних для проведення комплексу весняно-польових 

робіт поряд з існуючим диспаритетом закупівельних цін  на 

сільськогосподарську продукцію. На сесії запропоновано ініціювати внесення 

змін до законодавчих актів щодо врегулювання проблеми 

спецводокористування аграрними виробниками, пенсійного забезпечення 

членів особистих селянських господарств та стимулювання 

сільськогосподарського виробництва в невеликих господарствах.  

     Слід відмітити, що Комплексна програми розвитку АПК розрахована на 

2013-1015 роки. У 2014 році на її реалізацію використано 7,7 млн. грн. 

Здійснювані заходи та спрямовані бюджетні кошти на підтримку 

агропромислового комплексу мали позитивний вплив на розвиток галузі. За 

2014 рік вироблено сільськогосподарської продукції на суму 9,3 млрд.грн.(у 

постійних цінах 2010 року), ріст виробництва склав 5,7 % до попереднього 

року. За темпами приросту виробництва валової сільськогосподарської 

продукції Львівщина посіла 9 місце серед регіонів України.  

  
 

  
Осип Магур - директор Департаменту агропромислового розвитку 

Львівської обласної державної адміністрації, депутат Львівської обласної 

ради 

    Галузі сільського  господарства забезпечують 

соціальну стабільність та продовольчу безпеку 

регіону. Традиційно фінансова підтримка 

аграріїв з обласного бюджету передбачалася за 

відповідними програмами при щорічному 

прийнятті бюджету Львівщини. 
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З 1 січня 2015 року пільгові пенсії виплачуються  

за рахунок сільськогосподарських підприємств 

Людмила Гончаренко, 

заступник директора-

начальник управління 

Департаменту 

агропромислового 

розвитку Львівської 

обласної державної 

адміністрації 

     Із впровадженням з 1 січня 2015 року податкової 

реформи в Україні (Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-

VIII) сільськогосподарські підприємства не лише втратили 

статус платників фіксованого сільськогосподарського 

податку, але й позбулися інших пільг. 
     Відповідно до норм статті 2 та статті 4 Закону України 

«Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» 

об’єктом оподаткування для суб'єктів господарювання є фактичні витрати на 

виплату і доставку пільгових пенсій за віком, призначених відповідно до 

пунктів «б»-«3» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до 

досягнення працівниками пенсійного віку, у розмірі 100 відсотків від об’єкта 

оподаткування, крім тих, які є платниками фіксованого 

сільськогосподарського податку.  

     Отже, до 01.01.2015 року платники фіксованого сільськогосподарського 
податку збір на пільгові пенсії не сплачували, а із запровадженням податкової 

реформи та скасуванням фіксованого податку автоматично стали 
платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 100 
відсотків витрат Пенсійного фонду України на виплату і доставку таких 

пенсій колишнім працівникам сільськогосподарських підприємств.  
     У 2014 році у Львівській області пільгові пенсії за віком виплачувались 273 

працівникам сільського господарства. Витрати на їх виплату і доставку 

здійснювались за рахунок бюджету і складали більше 3 млн грн. В основному 

такі пенсії призначені колишнім працівникам невеликих 

сільськогосподарських підприємств (99 підприємств). Витрати на пільгові 

пенсії та їх доставку є непосильним тягарем на фоні здороження усіх 

матеріально-технічних ресурсів для ведення сільськогосподарського 

виробництва.  

     З метою збереження пільг аграріям Департамент агропромислового 

розвитку ініціював через депутатський корпус Львівської обласної ради 
внесення змін до п. 1 ст.2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування» щодо визначення платників, які звільняються від збору. 

А саме: замінити визначення “крім тих, які є платниками фіксованого 

сільськогосподарського податку” на “крім тих, які є платниками єдиного 

податку ІV групи”. 
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Розвиток підприємницької діяльності на селі 

створює передумови для зайнятості населення 

і розв’язання багатьох соціальних проблем.  

       В ході конференції голова Асоціації сільських та селищних рад Львівської 

області Михайло Чумак наголосив на існуючих проблемах на селі, що зумовлені 

надмірністю бюрократичних процедур та відсутністю фінансових джерел для 

розвитку громад. Обговорено напрями реформування  органів місцевого 

самоврядування.   

       Представник від діючого на теренах області проекту “Агро-Львів” Річард 

Розвадовскi розповів про успіхи проекту у формуванні ланцюгів доданої вартості в 

плодоовочевому секторі та молочній галузі регіону.  

       Представник канадського проекту SOCODEVI Мартен Боріваш презентував 

учасникам конференції досвід розвитку кооперативного руху в Канаді, а також 

висловив готовність надати відповідну допомогу агровиробникам Львівщини 

щодо створення кооперативів та сімейних ферм в подальшому.  

        Генеральний директор ринку “Шувар” Ігор Плотиця ознайомив присутніх з 

інвестиційними планами підприємства, що дозволить розширювати асортимент 

аграрної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку. 

        Також із своїми планами щодо розвитку підприємств та співпраці з 

сільськими громадами поділились представники провідних компаній Львівщини. 

        Підвів підсумки конференції, експерт аграрного ринку Іван Стефанишин  

наголосивши на актуальності розвитку бізнесу на селі з акцентом на соціальну 

складову та враховуючи практику соціальної відповідальності провідних 

підприємств регіону. 

Бізнес на селі, через призму результатів 

роботи іноземних та вітчизняних 

проектів 

05 лютого  2015 року на базі оптового ринку 

“Шувар” проведено конференцію: “Бізнес на 

селі, через призму результатів роботи іноземних 

та вітчизняних проектів”.  
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Підтримуючи сільське господарство – підтримуємо Україну 

«Агро-Львів» – це програма технічної допомоги 

у Львівській області, фінансована Данією, яка 

працює на підтримку молочного та фруктово-

овочевого фермерства і поліпшення доступу до 

фінансування. 

За п’ять років роботи проекту «Агро-Львів» фермерам фруктово-

овочевого сектора, котрі співпрацювали з проектом, вдалося збільшити 

маркетинговий період продукції на 23%. На думку самих фермерів, такого 

високого результату їм вдалося досягнути перш за все завдяки введенню в 

експлуатацію овоче- та фруктосховищ загальною потужністю більше 15 тисяч 

тонн. Окрім цього з грантового фонду були підтримані такі інвестиції як 

різноманітна техніка для фермерських господарств – це близко 19% усіх грантів 

для фруктово-овочевого сектора: пакувальне і сортувальне обладнання –  

приблизно 20%; насіння картоплі та саджанці суниці – близько 8% і 

облаштування парників – трохи менше 2%. 

Керівник ФГ “Кмітливість” 

Михайло Кметик з новим обладнанням 

Зі всіх виданих грантів у молочному секторі 

близько 41% використали на організацію 

переробки. На другому місці за цільовим 

використанням – обладнання та техніка для 

фермерських господарств (близько 37%). Близько 

12% грантів реалізовано у напрямі реконструкції 

ферм, 5% – для придбання корів. Серед інших 

інвестицій – кози та вівці, насіння багаторічних 

трав, покращення пасовищ. 

У 2014 році проект розширив діяльність окрім Львівщини ще на 6 

областей – Тернопільську, Івано-Франківську, Волинську, Чернівецьку, 

Рівненську та Закарпатську для того, щоб поширити найуспішніші та 

найцікавіші ідеї, які вдалося втілити з аграріями Львівщини. Також в останній 

рік роботи проект провів комплексні навчання для працівників банків та 

кредитних спілок, щоб ті більше дізналися про агросектор, краще його 

зрозуміли і змогли налагодити взаємовигідну співпрацю. Фахівці «Агро-

Львова»  постійно проводять зустрічі з фермерами, консультують їх, 

допомагають приймати рішення, спільно окреслюють плани та шляхи їх 

реалізації. За час роботи провели також ряд навчальних поїздок Україною. 

        Нині з впевненістю можна сказати, що українське сільське 

господарство, незважаючи ні на що – це рушій економічної системи країни,   
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Петро Вовк,  керівник ФГ “Малинівка”  

у новому овочесховищі, зробленому  

за підтримки проекту “Агро-Львів” 

це те, що завжди актуально і потрібно. А наші аграрії – це працьовиті люди, 

котрі готові вчитися, змінюватися та змінювати. Врешті-решт, вони самі 

кажуть, що у нинішній час не мають вибору – просто любити свою справу 

недостатньо, потрібно вкладати в неї всі сили – тоді і буде результат. Проект 

«Агро-Львів» зміг допомогти скерувати ці сили у правильне русло і знайти 

однодумців і людей, які готові працювати! Керівник проекту Річард 

Розвадовскі зазначає: «Проект «Агро-Львів» багато зробив для сільського 

господарства Львівщини і хочемо, щоб і після завершення проекту наша 

робота надалі позитивно впливала на розвиток галузі, а фермери могли 

отримувати підтримку, якісну інформацію. Ми із задоволенням підтримаємо 

підготовку та подальший розвиток «Агро Вісника», більш детальна інформація 

про нашу підтримку буде доступна у наступному випуску. 

Ми знаємо, що нинішня нестабільна ситуація і стрімке зростання цін 

роблять життя львівських фермерів і домогосподарств дуже важким і 

сподіваємося, що ця платформа з актуальними подіями та можливістю обміну 

інформацією,  а у майбутньому й з інформацією про купівлю і продаж товарів, 

допоможе та підтримає їх. Ми молимося за мир і стабільність в Україні.  

Слава Україні!» 

 

Детальнішу інформацію про проект можна знайти на www.agrolviv.com.ua 

Марія Максимишин, керівниця                                 

ФГ “Агрообрій”, яке отримало  

кілька грантів від проекту “Агро-Львів” 

Джерело: Українсько-датський  проект “Агро-Львів”. 
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Канада надасть фінансову підтримку  проектам  

розвитку  малого та середнього агробізнесу в Україні 

     Уряд Канади в рамках програми фінансової допомоги Україні профінансує 

два проекти з підтримки малого та середнього бізнесу в аграрному секторі. 

      Перший проект в обсязі 19,7 млн дол. передбачає допомогу 10 тис. 

фермерів, що спеціалізуються на виробництві молока. Проект планується 

реалізувати в найважливіших молочних регіонах України – Дніпропетровській, 

Львівській, Херсонській та Івано-Франківській областях.  

     Другий проект в обсязі 13,5 млн дол. спрямований на допомогу фермерам в 

організації кооперативів для залучення зовнішнього фінансування і розвитку 

виробництва.  

Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  

Компанія АМАКО обмінює  врожай на техніку 

     В компанії “Амако” в грудні 2014 року почалася акція «Обміняй урожай на 
техніку». За умовами даної програми агровиробники можуть обміняти певну 

частину врожаю на нову техніку яка перебуває на складах компанії “Амако” в 

Україні. Дана програма дозволить оновити матеріально-технічні ресурси 

аграрним виробникам. З переліком техніки, яку компанія “Амако” надає за 

даною програмою для малих та великих агроформувань можна ознайомитися за 

посиланням: http://www.amacoint.com 

Джерело: www.amacoint.com 

 Грантовий проект для підвищення енергоефективності   
підприємств харчової промисловості 

  
     Проект Глобального Екологічного Фонду та Агентства ООН з промислового 
розвитку «Підвищення енергетичної ефективності та стимулювання використання 
відновлюваних джерел енергії в агро-харчовій промисловості та інших малих та 
середніх підприємствах (МСП) в Україні» розпочинає 2-ий етап конкурсу із 
впровадження енергоефективних заходів та використання відновлюваних джерел 
енергії. На конкурс прийматимуться різноманітні проекти, зокрема із 
встановлення котлів на біомасі, отримання та використання біогазу, забезпечення 
гарячою водою від сонячних колекторів тощо, впровадження стандарту 
енергетичного менеджменту ISO 50 001. 
     Для підтримки буде відібрано 15 кращих пілотних проектів. Кінцевий термін 
подання анкет-заявок – 15 березня 2015 року. 
     За детальною інформацією просимо звертатись до національного 
координатора Проекту Ігора Кирильчука, тел.:(050) 330 42 64.  



лютий, 2015 / №2 (2) 9 

Європейський досвід самоуправління в аграрному секторі,  

як інструмент розвитку сільських територій 

      Аграрна політика багатьох економічно розвинутих країн передбачає 

активне залучення громад та створення самоврядних організацій, які 

впливають на визначення пріоритетів аграрної політики на 

загальнонаціональному та регіональному рівнях.  

 

 Керівний склад Львівської аграрної палати прийняв участь  09-10 

лютого у семінарі на тему: “Європейський досвід самоуправління в 

аграрному секторі – Аграрні палати як інструмент розвитку сільських 

територій”, організованому під егідою  Європейської  Комісії. 

      Учасники семінару ознайомилися з досвідом розвитку аграрних палат у 

Румунії, які почали активно розвиватись після 2010 року і сприяли 

становленню сімейного фермерства. Завдяки участі експертів у  розробках 

програм розвитку сільських територій, аграрні палати сприяють цільовому 

розв’язанню багатьох локальних проблем.  

     Експерти із Франції висвітлили досвід роботи палат в частині іх 

формування (процес виборів на місцевому та регіональному рівнях, джерела 

фінансування). Як відзначили експерти аграрні палати у Франції сприяють 

розвитку місцевого самоврядування та налагодженню зв’язків з органами 

державної влади і професійними галузевими асоціаціями. Водночас аграрні 

палати можуть впливати на структуру навчальних планів освітніх закладів з 

урахуванням потреб фермерів у фахівцях відповідної кваліфікації.  

      На семінарі відбулася також змістовна дискусія про напрями подальшого 

розвитку аграрних палат в Україні із можливістю запозичення досвіду ЄС. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      У наступних випусках видання редколегія планує ознайомити читачів                         

з досвідом розвитку Аграрних палат в країнах ЄС.  

Джерело: Львівська аграрна палата. 
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Підвищення облікової ставки Національного банку України     

Термін легалізації самочинного будівництва продовжено               

до 31 грудня                    
         

 З 6 лютого Національний банк 

України підвищив облікову ставку із 14% 

до 19,5%. 

Торік НБУ збільшував цей показник тричі: 

із 15 квітня – із 6,5% до 9,5%, 

із 17 липня – до 12,5%, 

із 13 листопада – до 14,0%. 

 Найвищою облікова ставка була у 

кризовий 1994 рік, коли вона сягнула 300 

відсотків, а найнижчою – 2013-го – 6,5%. 

Граничний термін введення в експлуатацію об’єктів, 

збудованих без дозволу на виконання будівельних 

робіт продовжено до 31 грудня 2015 року. 

  Нагадуємо, що 30 січня 2015 року 

Президентом було підписано Закон № 92-VIII, згідно 

з яким, до 31 грудня 2015 року продовжується 

можливість застосування механізму прийняття в 

експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на 

виконання будівельних робіт.  

 Йдеться про індивідуальні житлові, садові, дачні будинки, господарські та 

присадибні будівлі і споруди, громадські будинки та будівлі і споруди 

сільськогосподарського призначення I та II категорій складності. 

 Крім цього, установлюється спрощений порядок проведення технічного 

обстеження будівельних конструкції та інженерних мереж індивідуальних 

житлових споруд площею до 300 квадратних метрів та господарських будівель 

площею до 100 квадратних метрів. 

 До осіб, котрі скористаються зазначеним у документі механізмом 

прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу об’єктів, штрафи не 

застосовуються. 

 

Джерело: “Дебет-Кредит”.



лютий, 2015 / №2 (2) 11 

В якому розмірі соцстрах буде оплачувати лікарняні в 2015 році 

Виконавча дирекція Київського обласного 

відділення ФСС з ТВП нагадала розміри 

виплати лікарняних в 2015 році залежно від 

страхового стажу 

 Виконавча дирекція Київського обласного відділення ФСС по ВУТ 

нагадала розміри виплати лікарняних в 2015 році залежно від страхового 

стажу: 1) 50 % середньої заробітної плати при наявності страхового стажу до 3 

років; 2) 60 % середньої заробітної плати при наявності страхового стажу від 3-

х до 5  років; 3) 70 % середньої заробітної плати при наявності страхового 

стажу від 5 до 8  років; 4) 100 % середньої заробітної плати при наявності 

страхового стажу понад 8 років; 5) 100 % середньої заробітної плати 

чорнобильця 1-4 категорії. 

Джерело: лист від 05.01.2015 р. № 12/07-21. 

 

Уряд затвердив введення 5-10% додаткового збору на імпорт 
  

         Кабінет міністрів України 16 лютого затвердив введення в Україні у 2015 

році додаткового збору 5-10% на імпорт. Про це заявила міністр фінансів 

України Наталія Яресько. Нагадаємо, 31 грудня 2014 року Президент України 

Петро Порошенко підписав закон 73-VIII “Про заходи щодо стабілізації 

платіжного балансу України у відповідності зі статтею XII Генеральної угоди 

про тарифи й торгівлю 1994 р.”. 

 Додатковий імпортний збір буде стягуватись з товарів, які ввозяться на 

митну територію України у митному режимі імпорту (тобто для вільного обігу 

на митній території України), незалежно від країни їх походження за ставками: 

- 10% для товарів, які класифікуються в 1 - 24 товарних групах згідно з 

УКТЗЕД; 

- 5% для товарів, що класифікуються у 25 - 97 груп згідно з УКТЗЕД; 

- 10% для товарів, що підлягають обкладенню ввізним митом відповідно до 

статті 374 Митного кодексу України. 

 Для вступу в силу зазначених ставок Україна вела переговори з 

західними партнерами. 

  

Джерело: www.tyzhden.ua 
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         Дожити до вересня.  

Що зміниться з новим законом  

про харчову безпеку 

 20 вересня 2015 року набере чинності новий харчовий закон “Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. Цей закон ще 

часто називають євроінтеграційним, оскільки він побудований на принципах та 

вимогах до безпечності харчових продуктів, які діють в ЄС. 

 Сьогодні європейська система безпечності харчових продуктів визнана 

однією з найкращих в світі, а європейський споживач є найбільш захищеним. 

 Положення нового закону суттєво зменшують кількість адміністративних 

процедур, на які сьогодні українські харчовики витрачають багато часу і грошей. 

Головною відмінністю нової системи від діючої є чітке закріплення 

відповідальності оператора ринку в межах своєї діяльності за недотримання 

вимог законодавства про безпечність харчових продуктів. 

     За новим підходом контролюватися буде весь ланцюг виробництва харчового 

продукту. Це дозволить виявити загрозу на ранньому етапі та запобігти 

виробництву небезпечного продукту та, відповідно, потраплянню такого 

продукту до споживача. На законодавчому рівні це закріплено у формі вимоги 

обов’язкового запровадження системи управління безпечності харчових 

продуктів на принципах ХАССП (лат. НАССР). Наприклад, на всіх 

молокозаводах, бійнях та інших підприємствах, де виробляють харчові продукти, 

до складу яких входять необроблені інгредієнти тваринного походження, НАССР 

має бути запроваджений у 2017 році. Виробники соків та цукерок мають 

впоратися із завданням до 2018 року, а власники всіх малих підприємств – до 

2019 року. Низка виключень або можливість запровадити спрощений НАССР 

передбачена для закладів роздрібної торгівлі, закладів громадського харчування, 

кондитерських, пекарень. 
     При недотриманні цих положень законом передбачено штраф – для 
юридичних осіб в розмірі від 30 до 75 мінімальних заробітних плат, або від 36 до 
91 тис. грн. Від операторів ринку також вимагається застосовувати системи 
простежуваності, що забезпечують доступність інформації за принципом “крок 
назад, крок вперед” на запит контролюючого органу і яка повинна зберігатися 
протягом шести місяців після кінцевої дати продажу харчового продукту. 
 
Джерело: europa-torgivlia.org.ua 

http://kestrelmanagement.com/wp-content/uploads/2015/02/HACCP.jpg
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За порушення сплати ЄСВ, вчинене до 31.12.2014 р. 

включно, застосовуватимуться фінансові санкції у 

розмірі 10% своєчасно несплачених сум ЄСВ 

незалежно від дати фактичної сплати.    

     ДФСУ у листі від 29.01.2015 р. № 2625/7/99-99-17-03-01-17 наголосила, що 

за порушення, вчинені до 31.12.2014 р. включно, фіскальні органи 

застосовують фінансові санкції у розмірі 10 % своєчасно несплачених сум 

єдиного внеску незалежно від дати фактичної сплати. 

     За порушення, що виникли з 01.01.2015, буде накладатися штраф у розмірі 

20 % своєчасно несплачених сум єдиного внеску.  

 

Джерело: Державна фіскальна служба України.

У разі неповного робочого дня право на податкову соцпільгу 

надається за умови, що розмір зарплати не перевищує 

граничного розміру для отримання такої пільги 

     Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник 

податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного 

доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших 

прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та 

винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру 

місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень. 

     У 2014-2015 роках розмір заробітної плати, що дає право на податкову 

соціальну пільгу, становить 1710 грн (прожитковий мінімум на працездатну 

особу у розмірі 1218 грн х 1,4). Нагадаємо, що у 2013 році – 1610 грн (1147 грн х 

1,4). 

     Таким чином, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право 

на податкову соціальну пільгу за умови, що розмір її заробітної плати не 

перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги. 

Джерело: Державна фіскальна служба України.
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У 2015-2016 рр. перевірки підприємств, фізосіб - 
підприємців з обсягом доходу до 20 млн грн за попередній 

календарний рік контролюючими органами здійснюються 
виключно з дозволу Кабінету Міністрів України. 

 ДФСУ у листі від 28.01.2015 р. № 2463/7/99-99-22-02-04-17 роз’яснила, 

що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, 

фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн за попередній 

календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу 

Кабміну, за заявкою господарюючого суб’єкта щодо його перевірки, згідно з 

рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України. 

При цьому таке обмеження не поширюється: 

 - з 1 січня 2015 року на перевірки: 

  - суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або 

виробляють та/або реалізують підакцизні товари; 

дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти 

нарахування та сплати ПДФО, ЄСВ, відшкодування ПДВ; 

 - з 1 липня 2015 року на перевірки платників ЄП другої і третьої (фізособи - 

підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж 

товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної 

мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 

підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення Податкового кодексу 

України” (далі – Кодекс), з питань дотримання порядку застосування РРО. 

 Враховуючи викладене,  для визначення обсягу доходу за попередній 

календарний рік для госпсуб’єктів – юросіб, їх відокремлених підрозділів та 

представництв нерезидентів доцільно використовувати дані декларації з 

податку на прибуток за 2014 рік. До настання граничного терміну 

подання декларацій з податку на прибуток за 2014 рік можливим є 

використання даних декларації з податку на прибуток за відповідні звітні 

періоди 2014 року (у разі їх подання платником податків відповідно до п. 57.1 

ПКУ) або за попередній календарний рік, за який подано декларацію, в якій 

платником податків визначено обсяг доходу (за 2013 рік). 

 Для визначення обсягу доходу юросіб, які у 2014 році були 

платниками фіксованого сільськогосподарського податку (з 01.01.2015 –  

платники ІV групи ЄП), можливим є застосування даних розрахунку частки 

сільськогосподарського товаровиробництва, що подається  разом з 

відповідною податковою декларацією до 20 лютого поточного року. 
Джерело: “Дебет-Кредит”.  

Податківці роз'яснили окремі питання проведення 

перевірок у 2015-2016 роках  
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Перспективи розвитку кооперації на Львівщині 

     Активними учасниками засідань правлінь в цих трьох кооперативах були 

гості, а це представницька група канадських фермерів – Жан Філіатро, Люк 

Шасе (члени правління канадського молочного кооперативу «Агропюр») та 

менеджер проекту Мартен Боріваж, а також виконавчий директор ЛОО СОК 

«Рівноправність» Ігор Петришин та тренер з кооперації Михайло 

Вишньовський. Іноземні гості поділилися власним досвідом розвитку 

молочарських кооперативів Канади, зокрема щодо організації системної 

освіти як для членів правління кооперативу, так і для самих членів 

кооперативу. 

     Жваве обговорення під час правління дало можливість скоригувати 

роботу в питаннях заготівлі молока та росту членства в кооперативах. Члени 

правління кооперативу запропонували зробити розподіл обов’язків з 

організації навчань також і в сусідніх селах, де можуть бути потенційні 

кандидати в члени кооперативу. 

     З стратегією продажу молока присутніх членів кооперативів ознайомив 

виконавчий директор ЛОО СОК «Рівноправність» Ігор Петришин. В своїй 

презентації п. Ігор зробив акцент на довіру селян до кооперативу та 

взаємовигідну співпрацю між кооперативом та переробним підприємством. 

Для цього необхідно забезпечити круглорічну реалізацію молока через 

кооператив з високою якістю. 

     Члени правління кооперативу «Покрова» підняли питання низьких 

закупівельних цін на молоко в селян, тож було запропоновано підготувати 

лист-звернення до Міністерства аграрної політики, облдержадміністрації та 

асоціації переробників молока про підняття цін при реалізації молока через 

кооперативи. Реалізація молока через кооператив вирішує не тільки певні 

логістичні питання, але й забезпечує його високу якість. 

     Впродовж січня 2015 року відбулися 

засідання правління в СОК «Покрова» 

(Бродівський район), «Побужани» (Буський 

район) та «Молочар» (Стрийський район) 

Львівської області. 

     Родзинкою правлінь був міні-спіч менеджера проекту SOCODEVI 

Мартена Боріважа, котрий є магістром кооперативного управління. В своєму 

виступі він окреслив основну роль правління кооперативу, через 

формування дієвої команди однодумців з членів правління, що дозволяє 
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підвищити економічну ефективність кооперативу. 

При цьому інструментом в прийнятті рішень 

повинно бути дотримання кооперативних 

принципів. Рішення правлінь та стратегічні 

плани необхідно доносити до всіх членів 

кооперативу. 

     Жваве обговорення під час правління дало можливість скоригувати роботу в 

питаннях заготівлі молока та росту членства в кооперативах. Члени правління 

кооперативу запропонували зробити розподіл обов’язків з організації навчань 

також і в сусідніх селах, де можуть бути потенційні кандидати в члени 

кооперативу. 

     З стратегією продажу молока присутніх членів кооперативів ознайомив 

виконавчий директор ЛОО СОК «Рівноправність» Ігор Петришин. В своїй 

презентації Ігор Петришин зробив акцент на довіру селян до кооперативу та 

взаємовигідну співпрацю між кооперативом та переробним підприємством. Для 

цього необхідно забезпечити  реалізацію молока через кооператив протягом 

року.   

Члени правління кооперативу «Покрова» підняли 

питання низьких закупівельних цін на молоко в 

селян, тож було запропоновано підготувати лист-

звернення до Міністерства аграрної політики, 

облдержадміністрації та асоціації переробників 

молока про підняття цін при реалізації молока 

через кооперативи.   

       Слід зазначити, що реалізація молока через кооператив вирішує не тільки 

певні логістичні питання, але й забезпечує його високу якість.  

 

 Довідково. Реалізація Львівською аграрною дорадчою службою проекту 

«Підвищення конкурентоспроможності молочного сектору в Україні» у регіоні 

дозволила започаткувати роботу  восьми сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативах, що було одним із завдань для вирішення соціальних та 

економічних проблем у молочному виробництві. Крім того,  завдяки проекту 

члени кооперативів, які є власниками корів в області, виведені на новий якісний, 

технологічний і організаційний рівень. Одним із пріоритетів проекту є також 

формування нових відносин в громадах через розвиток сільськогосподарських 

кооперативів.  

Джерело: Львівська аграрна дорадча служба. 
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Довідку про наявність землі надає Держземагенство  

або Укрдержреєстр 

     ДФСУ в інформаційно-довідковому ресурсі “ЗіР” (категорія 108.02.06) 

роз'яснила, що cільськогосподарські товаровиробники для отримання інформації 

щодо земельних ділянок, які перебувають у їх власності  або надані ними у 

користування (у тому числі на умовах оренди) мають звернутися до 

відповідних територіальних органів Держземагенства України та/або 

Державної реєстраційної служби України за місцем знаходження земельних 

ділянок.  При цьому, додаток “Відомості про наявність замельних ділянок”, 

який є невід’ємною частиною податкової декларації, заповнюється платником 

єдиного податку четвертої групи на підставі документів, що підтверджують 

право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі 

договори оренди земельної частки (паю) або на підставі інформації, отриманої 

від територіальних органів Держземагенства України та/або Державної 

реєстраційної служби України. Відомості (довідка) про наявність земельних 

ділянок як окремий документ до контролюючих органів не подається. 

Джерело: Інформаційно-довідковий ресурс ДФС України.  

Податківці роз'яснили, де можна отримати 

відомості (довідку) про наявність земельних 

ділянок з метою набуття (підтвердження) 

статусу платника єдиного податку 4-ої групи 

     Протягом 2015 року Державне агентство земельних ресурсів України 

відстежуватиме результативність 28 регуляторних актів, що регулюють 

відносини у сфері земельних ресурсів та топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності. При цьому, оцінюватиметься  стан впровадження 

регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх 

прийнятті. До переліку актів, які відстежуватимуться протягом року, включені 

постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення 

загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з 

демаркації та делімітації державного кордону”, “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів з проведення земельної реформи”, “Про затвердження Порядку 

інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами” та 

інші.  

Оцінка регулювання  відносини у сфері земельних ресурсів  
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Головне управління Держземагентства у 

Львівській області організувало  проведення 23 

січня 2015 року земельних торгів з продажу 

права opeнди 6-ти земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності (за межами населених пунктів) 

загальною площею 282,99 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

Земельний   аукціон  з npoдажу права оренди 

сільськогосподарських земель на Львівщині 

терміном на 14 років. Стартовий розмір річної орендної плати становив 

183,62 тис.грн. 

В результаті торгів реалізовано право оренди 5 земельних ділянок 

загальною площею 199,46 га, які розташовані на території Чертізької 

сільської ради  Жидачівського району, Соколянської і Чернівської сільської 

ради Мостиського району, Пониковицької сільської ради Бродівського 

району і Пиратинської  сільської ради Радехівського району. Кінцевий 

розмір opeндної плати становить 78,39 тис.грн.(стартовий розмір 65,43 тис. 

грн.). 

Найзапекліша боротьба виникла між учасниками земельного аукціону за  

право оренди земель у Жидачівському районі. Внаслідок конкуренції ціна 

продажу права оренди зросла вдвічі, відповідно розмір орендної плати зріс з 

4 до 8 % від нормативної оцінки. 

Орендна плата буде щорічно надходити до бюджетів місцевих рад за  

місцерозташуванням відповідних земельних ділянок. 

По земельній ділянці, що знаходиться на території Середпільцівської 

сільської ради Радехівського району, площею 83,53 га торги не відбулись у 

зв'язку з відсутністю бажаючих взяти участь у земельних торгах. 

Працівниками Держземагентства Львівщини постійно проводиться 

робота з пошуку та підготовки технічної документації на земельні ділянки 

до наступних земельних аукціонів з метою продажу права їх оренди. 

Зацікавлених осіб запрошуємо стежити за анонсами, оновленням 

інформації на офіційних сайтах Держземагентства України 

(http://dazru.gov.ua/informatsiia-pro-provedennia-zemelnykh-torhiv.html) та 

Головного управління Держземагентства у Львівській області (http://zem-

lviv.gov.ua/archives/category/news). 

 Джерело:  прес-служба Головного управління Держземагентства 

у Львівській області. 
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Перезимівля озимих зернових культур  

в агроформуваннях Львівської області 
     Погодні умови як і весь пройдений зимовий період 

2014/2015 року характеризуються доволі мінливими 

нетиповими метеорологічними факторами, оскільки 

відзначено різкі перепади температур від плюсових до 

мінусових значень і навпаки, випадання опадів у вигляді 

дощів, снігу. Тривалий час сніг практично був відсутній 

на полях з озиминою, а ґрунт талий. Висота снігу, який 

випадав на значній частині площ була у межах від 5 до 11 

см., але у зв’язку з відлигами він ущільнювався і швидко 

танув.  

     Наші багаторічні спостереження засвідчують, що 

найкраще перезимовують озимі зернові в зонах області, 

Свідерко М.С., к.с.-г. н., 

Інститут сільського 

господарства  

Карпатського регіону 

НААН України 

які утворили 3-4 синхронно розвиненні пагони, за умов тривалості їх осінньої 

вегетації 45-55 днів. Таких посівів в агроформуваннях є понад 70 % площ. А 

також, коли сніг випадає на замерзлий ґрунт глибиною 10-15 см і утримується 

на посівах висотою 15-20 см.  

     Сніговий покрив є одним із важливих джерел нагромадження вологи. До 

речі, неодноразове визначення запасів продуктивної вологи впродовж зими 

показує її достатній рівень в орному (60,1-71,1мм) і метровому (269,3-

293,8мм) горизонтах ґрунту. У цьому є позитивне бачення про її запаси на 

початок весни. Пояснюється це тим, що ґрунт був переважно талий і 

поступово поглинав опади та волога просочувалась від верхніх до нижніх 

його шарів. Вода на полях не затримувалась. Але слід зауважити, що це не 

знімає такого елементу технології, як збереження вологозапасів навесні у 

системі обробітку ґрунту. Бо нам відомо, що в останні роки, у зв’язку з 

підвищеною температурою повітря рано навесні скорочується період між 

настанням фізичної стиглості ґрунту та оптимальними строками сівби ранніх 

ярих культур. 

     Щодо перезимівлі озимих зернових культур, то можна зазначити, що 

незважаючи на примхи погоди, рослини перезимовують задовільно, але 

перебувають в основному у стані неглибокого зимового спокою. 

У період припинення осінньої вегетації рослин їх стійкість до умов зимівлі 

забезпечують умови загартування, накопичення розчинних вуглеводів та інші 

фізіологічні процеси. Нагромадження цукрів в цей період на посівах озимих 

оптимальних та допустимих строків сівби було достатнім. Витрати за 

пройдений зимовий період є у межах допустимих норм.  
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     Аналізи рослин, відібраних 26 січня 2015 року у дослідах Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону та в агроформуваннях окремих 

районів області, які провели на визначення життєздатності різними 

методами (метод монолітів та барвників, водний, цукровий та експрес-

метод, метод біологічного контролю, тобто аналіз конусу росту), 

засвідчує, що загибелі рослин практично немає. Є одиничні випадки на 

окремих незначних площах до 2 % загинувших рослин. Конус росту 

(майбутній колос) життєздатний і не збільшився у розмірах, порівнюючи 

з його висотою на час припинення осінньої вегетації і дорівнює 0,4-0,7 

мм залежно від строків сівби та сортових особливостей озимих зернових. 

     Ми не дарма перерахували методи моніторингу за станом посівів для того, 

щоб звернути увагу читача на те, що більшість із них доступні і прості, зима 

триває і кожен хто зацікавлений, може отримати своєчасно інформацію про 

стан своїх культур, позаяк наступне обстеження припадає на календарні дати 

23-24.02, а своєчасна, реальна інформація – дає можливість заздалегідь 

визначити життєздатність посівів і спланувати заходи догляду за ними – 

підживлення, обробку посівів гербіцидами і фунгіцидами, хелатними 

сполуками, які захищають рослини від фізіологічних стресів. 

     Отож перспективу отриманого врожаю цього року визначатиме як 

подальший перебіг погодних умов, так і виважені, диференційовані, 

економічно обґрунтовані елементи догляду за посівами.  

     Впродовж останніх років ми спостерігаємо різні сценарії настання 

весни, одночасно і час відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) рослин:  

     - рання весна із поступовим наростанням температур (вище 3-5°С) 

сприяє продовженню процесу кущіння; 

     - пізня весна з різким підвищенням температур, що обумовлює швидкий 

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

кількість продуктивних пагонів на рослині озимих; 

     - прихід весни ЧВВВ рослин за багаторічно встановленими 

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

формування колосоносних пагонів. 

     За різних строків настання весни рослини розвиваються за різного 

температурно-світлового режиму, що й по-різному впливає на умови їх 

виходу із зимового вимушеного спокою. Більш простіше можна висловитись 

час настання весни визначатиме не лише стан перезимівлі посівів, але й 

умови догляду за ними. 
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Визначення життєздатності  

рослин озимої пшениці 
Озима пшениця, допустимий строк сівби, 

фаза розвитку – кущіння,відбір монолітів 

26.01.2015 р., загибелі рослин немає 

                       1                                                   2                                       3 

Розвиток кореневої системи за різних строків сівби озимої пшениці  

сорту Зимоярка:  1 – 20.09; 2 – 30.09; 3 – 10.10 

Допустимий строк сівби – кущіння 51 % у посіві,  

загибелі рослин немає станом на 26.01 
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Післядопустимий строк сівби, фаза розвитку – початок кущіння 

 (41 % розкущених рослин у посіві) 

За даним оцінки презимівлі (експрес-методом) 
щотижневим  моніторингом  встановлено, що 

рослини  у  даний  час  життєздатні



 Львівщина багата родючими ґрунтами. Із 611 тис. га орних земель, 

обстежених в 9 турі, найбільш родючими є темно-сірі опідзолені ґрунти та 

чорноземи опідзолені, що займають 26 % площ, чорноземи карбонатні та 

дерново-карбонатні ґрунти – 13 %, ясно-сірі та сірі опідзолені ґрунти – 12 %, 

дернові ґрунти – 12 %, а разом родючі ґрунти становлять 72 %. Багаті 

родючими ґрунтами Сокальський, Золочівський, Бродівський, Буський, 

Пустомитівський, Радехівський, Городоцький, Кам’янка-Бузький, Жовківський, 

Жидачівський, Миколаївський райони. Нижчою є родючість ґрунтів 

Яворівського, Дрогобицького, Самбірського, Старо-Самбірського, Стрийського 

районів. Сколівський і Турківський райони покриті малородючими буроземно-

підзолистими та бурими гірсько-лісовими ґрунтами (9 % від загальної кількості 

по області). 
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Ґрунт – верхній шар земної кори придатний для життя 

мікроорганізмів, рослин, тварин, що сформувався під 

впливом природних і кліматичних факторів. Особливо 

цінною властивістю ґрунту є родючість, від якої 

залежить врожайність сільськогосподарських культур. 

Показниками високої родючості ґрунту є вміст гумусу, 

основних елементів живлення рослин, потужність 

гумусового горизонту, реакція ґрунтового розчину 

(ступінь кислотності) та інші показники. 

Гумус – дуже важливий показник, який характеризує потенційну 

родючість ґрунтів. Процес його утворення тривав тисячоліттями. Він є 

джерелом запасів поживних речовин, сприяє створенню оптимальної структури 

ґрунту, найкращим умовам росту і розвитку рослин та є акумулятором сонячної 

енергії – джерелом життя на Землі. 

Гумус втрачається внаслідок водної, вітрової ерозії, під впливом людської 

діяльності: розорювання схилів, інтенсивне розпушування, застосування 

великої кількості мінеральних добрив, спалювання соломи та органічних 

рештків. Вміст гумусу за 5 років зменшився на 0,07 %, за 10 років на 0,17 %. 

Середньозважений показник по області становить 2,48 %. 

Важливе значення для росту і розвитку рослин має реакція ґрунтового 

розчину. Культури мають різну чутливість до неї. Від цього дуже сильно 

залежить врожайність. Оптимальний діапазон для більшості культур 

коливається в межах від слабокислої до близької до нейтральної реакції.  

Родючість ґрунтів Львівщини 
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На кислих ґрунтах погано розвивається корисна мікрофлора, низький відсоток 

засвоєння добрив, а це вже приводить і до фінансових втрат. Збільшення 

кислотності приводить до втрати родючості.  

 Сьогодні 35 % ґрунтів стали кислими, 5 років тому їх було 25 %. Процес 

підкислення ґрунтів триває з кожним роком. Відбуваються втрати кальцію з 

ґрунтового профілю, який крім позитивного впливу на ґрунт є одним з 

важливих елементів живлення рослин. Це відбувається внаслідок 

використання мінеральних добрив, обсяги яких з кожним роком зростають, що 

приводить не тільки до підкислення ґрунту, але й до його мінералізації. 

Найбільшими підкислювачами ґрунту є аміачна селітра, карбамід (сечовина), 

сульфат амонію. При їх використанні потрібно проводити вапнування ґрунтів. 

Ґрунти гірських районів (Турківський 91 %, Сколівський 76 %) кислі за своєю 

природою. Багато кислих ґрунтів в Яворівському, Дрогобицькому, 

Мостиському, Жидачівському, Стрийському, Старо-Самбірському, 

Перемишлянському районах. В Городоцькому районі площа кислих ґрунтів за 

5 років збільшилася на 10 %, а за 10 років більше, ніж у 2 рази, і становить 51 

% від загальної кількості орних земель. В Пустомитівському районі площі 

кислих ґрунтів зросли з 4,5 тис. га (21 %) в 2001 році до 13,5 тис. га (45 %) в 

2011 році. 
 Для росту і розвитку рослинам потрібні поживні речовини:  азот, 

фосфор, калій, сірка. Вони є в ґрунті, але недостатній кількості для отримання 

високих врожаїв. Аграрії вносять в ґрунт в більшості лише азотні добрива, а 

фосфорних і калійних дуже мало, збіднюючи його запаси. Результати 

моніторингу показують, що запаси доступних для рослин фосфору і калію в 

ґрунтах зростають, але це відбувається за рахунок розчинення стійких сполук, 

що приводить до поступових втрат валових запасів цих елементів. За 

приблизними підрахунками щорічно з врожаєм в області виносилося понад 15-

20 тис. тонн поживних речовин (70-86 кг з 1 гектара), а втрати гумусу 

внаслідок змиву та мінералізації досягають 90-100 тис. тонн або 350-500 кг з 1 

гектара. 

Для збереження природної родючості ґрунтів потрібно вносити 

органічні добрива, приорювати сидерати, солому, рослинні рештки, 

торфокомпости, біоферментовані препарати; мінімізувати механічне 

руйнування структури ґрунту, зменшуючи кількість обробок, оранки та 

уникати надмірного розпушування; використання мінеральних добрив 

проводити з врахуванням агрохімічних властивостей ґрунту та внесенням 

нейтралізуючої кількості вапнякових матеріалів. Так, для нейтралізації дії 1 

центнера аміачної селітри (в перерахунку на вміст азоту) потрібно внести 0,74 

ц карбонату кальцію, для 1 ц сульфату амонію – 1,13 ц, для 1 ц сечовини 
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(карбаміду) – 0,83 ц. На кислих ґрунтах  замість аміачної селітри та карбаміду 

краще використовувати кальцієву селітру. 

Щоб правильно підібрати поля для культур, отримати добрий врожай, не 

робити зайвих витрат і зберігати природний стан родючості ґрунту, потрібно: 

• добре володіти технологію вирощування культур, 

• знати вимоги конкретної культури до реакції ґрунтового розчину, 

потреби елементів живлення, вмісту гумусу (органічних речовин), 

• провести агрохімічне обстеження, 

• визначити яких і скільки елементів живлення потрібно рослині для 

отримання запланованої врожайності та провести необхідні розрахунки. 

Слід пам’ятати, що в ґрунті може не вистачає одних речовин, а інших 

бути достатньо і тоді рослина формує рівень врожаю за тим елементом, 

якого в ґрунті є найменше, тобто за законом мінімуму. 

Довідково: 
 

Історія розвитку і діяльності Львівської філії державної установи 

«Інститут охорони ґрунтів України» започаткована в липні 1964 року. 

Основними завданнями установи є моніторинг родючості ґрунтів, проведення 

суцільного агрохімічного обстеження і паспортизації полів, картографічне 

зображення результатів, виготовлення паспортів полів, розрахунок потреб 

добрив, визначення якості усіх видів добрив, аналіз якості і безпеки продукції, 

води, кормів, насіння інших видів продукції та сировини. 

 В складі філії функціонують декілька лабораторій, які 

займаються обстеженням полів, відбором ґрунтових проб, 

проведенням агрохімічних, агрофізичних, токсикологічних, 

дозиметричного аналізів, розробкою проектів вапнування 

кислих ґрунтів та вирощування сільськогосподарських 

 

Наша адреса: с. Оброшино, вул. Шевченка 6, Львівська обл., 

Пустомитівський район тел.: (032) 2 39 61 91 тел./факс: (032) 

2 39 63 36 електронна пошта : roduchist @ mail.lviv.ua, 

Iнтернет-сайт: http: // www.iogu.gov.ua  

культур, закладки багаторічних насаджень, визначенням 

придатності ґрунтів і приведенням їх у відповідність до 

вимог конкретних культур, підготовкою висновків щодо 

якості продукції, сировини та води, наданням рекомендацій 

та консультацій. 
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 Складено  за  даними  Львівської філії  ДУ “Держґрунтохорона” 

№  

з/п 
Види робіт 

Вартість аналізу в 

грн. коп. з  ПДВ 

Визначення агрофізичних та агрохімічних аналізів ґрунту: 

1 гранулометричний склад ґрунту по 

Качинському(повний) 

139,57 

2 рухомого фосфору 38,22 

3 рухомого  калію 31,79 

4 азоту лужногідролізованого за методом Корнфілда 37,57 

5 азоту загального 54,68 

6 гідролітичної  кислотності 23,80 

7 рН кислотності 32,93 

8 суми увібраних основ 23,54 

9 гумусу за  методом Тюріна 33,80 

10 обмінного кальцію 34,16 

11 обмінного магнію 34,48 

12 сірки 35,09 

13 нітрифікаційної  здатності  ґрунту 30,58 

14 вологість ґрунту 38,35 

Визначення мікроелементів: 

15 міді, цинку,марганцю, кобальту, заліза 51,37 

16 бору 57,73 

17 молібдену 97,81 

 Визначення вмісту важких металів: 

18 свинцю, кадмію, міді, цинку 83,70 

19 ртуті 118,03 

Токсикологічний контроль ґрунту: 

20 визначення вмісту пестицидів 187,14 

Розцінки на послуги, що надаються  

Львівською філією ДУ “Держґрунтохорона” 
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 Оптові ціни на продукцію  (станом на 19.02.2015 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз  2,50 3,00 3,20 

Капуста білокачанна  5,00 5,50 6,00 

Помідор салатний червоний  37,00 37,00 38,00 

Капуста савойська  10,00 11,00 12,00 

Морква нантська 2,20 2,50 2,50 

Буряки столові круглі  2,20 2,50 2,50 

Цибуля зелена  20,00 20,00 22,00 

Цибуля ріпчаста  4,30 4,60 5,00 

Цибуля ріпчаста салатна 

червона  
5,00 6,00 6,00 

Часник 32,50 33,00 33,00 

Кріп  70,00 70,00 70,00 

Картопля Белароса  2,00 2,00 2,10 

Гриб печериця  20,00 21,00 22,00 

Яблуко Гала   6,00 6,50 7,50 

Яблуко Чемпіон 7,50 8,00 8,50 

Яблуко Голден  65  10,00 11,00 11,50 

Яблуко Айдаред  7,00 8,00 8,80 

Борошно пшеничне вищого 

гатунку  
5,20 6,00 7,00 

Цукор  8,00 9,00 10,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яловичина вирізка  100,00 100,00 100,00 

Яловичина грудинка 

безкісткова  
35,00 35,00 35,00 

Свинина беконна вирізка  70,00 70,00 70,00 

Свинина беконна шинка  53,00 54,00 54,00 

Свинина вирізка  66,00 67,00 68,00 

Свинина полядвиця (корейка 

безкісткова)  
66,00 67,00 67,00 

Короп жив 36,00 36,00 37,00 

Товстолобик жив 28,00 28,00 28,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

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=41
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=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=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=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=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=99
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=99
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=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=155
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=155
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=155
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=155
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=155
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=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=372
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=372
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=372
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=372
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=451
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=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=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=445
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=445
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=445
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=445
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=445
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=445
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
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Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 

Детальніша 

інформація 

V Міжнародний 

промисловий ярмарок 

“Тепличне господарство 

2015”  

25-27 лютого 2015 р.  

м. Київ,                                            

вул. Салютна 2-б,                                  

ст.м. Нивки,                                   

ВЦ  «Київ Експо Плаза» 

www.greenhouse.in.ua  

Конференція “Бізнес по-

європейськи: прозорість, 

ефективність, інвестиції 
25 лютого 2015 p.  

м. Київ,                              

вул. Набережно-

Хрещатицька,1,                 

готель Fairmont Grant 

Hotel Kyiv 

http://events.umh.ua/ 

Конференція “Активний 

старт початку вегетації 

посівів як шлях до 

високих урожаїв і 

прибутків” 

26 лютого 2015 p.  

 

м. Вінниця, 

просп. Юності,16, 

Інституті кормів та 

сільського госпо- 

дарства Поділля НААН 

України 

www.agroexpert.ua 

Конференція 
“Землевпорядна галузь 

України: виклики та 
перспективи” 

14 березня 2015 року 

м. Київ, РК «Диканька», 

вул. Малишка, 4-а  

(біля метро «Дарниця») 

www.zsu.org.ua 

Міжнародний форум 

“Продовольча стратегія 

– Ініціатива 2015” 

19 березня 2015 року  

м. Київ, 

Гот. Radisson Blu Hotel, 

вул. Братська 17-19 

www.food.blackseagrainconference.com 
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Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 

Детальніша 

інформація 

SIMA 

 

22-26 лютого 2015 р.  

 

Франція,  
м. Париж 

 
www.en.simaonline.com 

Salon International                      

de l’Agriculture 2015 

 

21 лютого - 1 березня 

2015 р 

Франція, 

м. Париж 
www.salon-agriculture.com/ 

Land & Genuss 
26 лютого - 1 березня 

2015 р 

Німеччина, 
м. Франкфурт-на-Майні 

www.landundgenuss.de 

Agro Park 

 

07-08 березня 2015 р.  

 

Польща, 

м. Люблін 

 

www.mtp.pl 

 

Agro Tech 

 

27-29 березня  2015 р.  

 

Польща, 

м. Кельце 

 

www.targikielce.pl  

AGRARIA 

 

23-26 квітня 2015 р.  

 

Румунія, 

м. Юку 

 

www.agraria.info.ro 

 

Milky Revue 

 

27-29 травня 2015р.  

 

Польща, 

м. Гданськ 

 

www.mtgsa.pl 



лютий, 2015 / №2 (2) 

Конференція “Весна 2015 року. Виклики та вирішення” 
 

27 лютого 2015 року  у Львові відбудеться конференція “Весна 2015 року. 

Виклики та вирішення”. Для участі запрошуються фермери, керівники 

особистих селянських господарств і кооперативів, представники фінансово-

кредитних інституцій, банків, науковці та представники органів державної 

влади. Захід сприятиме розробці стратегії розвитку виробництва в регіоні в 

сучасних економічних умовах і на перспективу.                            

Місце проведення: м. Львів, вул. Хуторівка, 4-Б, ТОВ “Ринок 

сільськогосподарської продукції “Шувар”. Початок в 11:00 год. 

Джерело: www.shuvar.com 

30 

Джерело: www.lvbs.com.ua 

  

Практичний семінар “Як вийти на ринки Європейського Союзу”  

      03 березня 2015 року у Львівській бізнес-школі УКУ (LvBS) відбудеться 

практичний семінар “Як вийти на ринки Європейського Союзу”. Семінар 

проводять для представників українського бізнесу для роз'яснення 

особливостей роботи з ринками Європейського Союзу в умовах застосування 

Угоди про асоціацію та автономних торгівельних преференцій ЄС для 

України. Семінар організовується за підтримки Міжнародного фонду 

“Відродження”. Участь у заході потребує он-лайн реєстрації до 26 лютого. 

     Місце провeдення: Львівська бізнес-школа УКУ, м. Львів, вул. 

Козельницька, 2a, ауд. 305. Початок о 17:00 год. Контактна особа : Роксолана 

Кравчук, менеджер проектів по співпраці, (067) 673 18 76, e-mail: 

rkravchuk@lvbs.com.ua 

Як зміни законодавства вплинуть на життя у регіонах 
  

 23 лютого 2015 року відбудеться експертне обговорення «Дорогою 

реформ: Як зміни законодавства вплинуть на життя у регіонах» за участі 

представників Реанімаційного Пакету Реформ.  Під час заходу буде 

представлено опис, завдання та конкретні заходи у сфері зміни державного 

законодавства, які були ухвалені протягом 100 днів роботи Парламенту, а 

також обговорено шляхи забезпечення їхнього ефективного застосування 

згідно зі специфікою регіону. Основна увага буде приділена досягненням та 

прогалинам податкової реформи, реформи енергетичного сектору. 

    Місце проведення:  м. Львів, Львівська міська рада, пл. Ринок, 1.   

Початок в 13:00 год. 
Джерело: www. platforma.reform.org 
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Періодичність видання: два рази на місяць. 

 
Побажання та зауваження до змісту електронного інформаційного вісника   

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 “Агрофорум” 

 

             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” 

             Соломонко Д.О. – Львівський національний університет ветеринарної  

              медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (випусковий редактор) 

 

Бюлетень видається за підтримки 


