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Форум місцевого розвитку  

на Львівщині 

25-26 червня у Трускавці 

відбувся “Форум місцевого 

розвитку”, основна увага 

учасників якого приділялася 

проблемам самоврядування та 

децентралізації з урахуванням 

досвіду ЄС.  

Із вступним словом до учасників форуму звернулися голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка та голова Львівської обласної ради  
Олександр Ганущин, які наголосили на важливості продовження успішного 
проведення реформи децентралізації, що створює передумови для економічного 
розвитку. 

 Посол Сейму Республіки Польща Богдан  Жоньца розповів учасникам 
форуму про особливості здійснення реформи самоврядування в країні, 
специфіку системного підходу при передачі фінансових ресурсів та повноважень 
на рівень гмін.  

В межах дискусійної панелі форуму “Транскордонне співробітництво 
України”  віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що транскордонна 
співпраця принципово необхідна для вирішення спільних проблем. Саме 
Львівщина має позитивний приклад транскордонної співпраці, а одним із 
позитивних прикладів, зокрема є  розвиток малого прикордонного руху.  

Воєвода Підкарпатського воєводства Польщі Єва Леніярт розповіла про 
перспективні двосторонні проекти, зокрема інфраструктурні, що заплановано 
реалізувати між Львівщиною та воєводством протягом наступних років, а також 
кроки для досягнення високого рівня співпраці.  

Важлива увага на форумі 
приділялася також обміну досвідом 
співпраці між парламентом та 
органами місцевого самоврядуван-
ня з урахуванням існуючого 
досвіду Польщі, а також 
позитивному досвіду реалізації 
проектів в межах Програми 
“Польща-Білорусь-Україна”.  

26 червня відбулася двостороння зустріч голови Верховної Ради України 
Андрія Парубія та Маршалка Сейму Польщі Марека Кухчінського, де 
обговорювалися питання поглиблення двосторонньої співпраці.  
Джерело: Львівська аграрна палата 
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На Перемишлянщині провели Свято полуниці 

   18 червня у с. Підгородище 

Перемишлянського району   

на кооперативному полі                  

СОК “Агрофрут” відбулося 

Свято врожаю полуниці.   

“Під час свята всі охочі мали змогу ознайомитись із полуничним та 

малиновим кооперативними полями, із технологією вирощування ягідних 

культур, з вимогами щодо збору ягід на полі. А також долучитися до збору 

врожаю і придбати ягоди безпосередньо у виробника”, – зазначила Директор 

департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

За її словами, учасники проекту “500 успішних сімейних господарств” 

також отримали практичні поради, щодо технології вирощування ягідних та 

овочевих культур, фінансової грамотності та інших питань, з якими вони 

стикаються на етапі створення кооперативу. 

Варто зазначити, що захід організували члени сільськогосподарського 

кооперативу “Агрофрут” за підтримки департаменту агропромислового розвитку 

ЛОДА та партнера проекту “500 успішних сімейних господарств” МБФ 

“Добробут громад”. Відвідувачами заходу стали представники обласної і 

місцевої влади, партнери та учасники проекту “500 успішних сімейних 
господарств”, фермери та члени сільськогосподарських кооперативів. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Цього року 

наймаштабніший  

в Західному регіоні 

гуртовий ринок святкує 

свій ювілей – 25 років                   

з дати заснування 

«Не гучними забавами, а добрими справами» – під таким лозунгом 

«Шувар» святкує своє 25 річчя. 

16 червня на передову в зону АТО відправився черговий автомобіль з 

допомогою для наших воїнів. Ця подія дала старт акції «25 добрих справ». 

Також на передодні «Зелених свят» адміністрація ринку відзначила                                        

25 кращих підприємців та виробників, а для тих хто в цей день завітав на 

«Шувар» працювала «Фермерська ярмарка», де усі охочі мали змогу 

продегустувати та придбати натуральну вітчизняну продукцію.  
На цьому приємні сюрпризи від РСП «Шувар» не завершуються. Слідкуйте 

за «25 добрими справами» на сайті РСП «Шувар» і у Facebook. 

Джерело: www.shuvar.com 
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Досвід розвитку  

аграрного сектору Німеччини  

 20-24 червня 2016 року на запрошення Німецько-Українського 

Агрополітичного діалогу голова управи Львівської Аграрної Палати Ігор Вуйцик 

перебував у  складі делегації у Німеччині. Учасниками делегації були також 

представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Кабінету Міністрів України, представники аграрної науки і освіти, які відвідали 
Німеччину з метою вивчення німецького досвіду управління системи аграрним 

сектором на центральному, регіональному та місцевому рівнях.  

В рамках  поїздки делегація відвідала Федеральне міністерство 

продовольства і сільського господарства Німеччини, Німецький 

сільськогосподарський союз (DBV), ознайомилися з його структурою, завданням   

та  роллю в аграрному управлінні та дослідженнях. Відбулася плідна і 

конструктивна зустріч у Сільськогосподарській палаті Нижньої Саксонії                         

(м. Ганновер), де обговорювалось питання ролі   сільськогосподарської палати в 

самоуправлінні сільського господарства,  делегованих повноважень стосовно 

розвитку сільських територій, кредитування, навчання та співпраці з вищими 

навчальними закладами, ідентифікації тварин, дорадництва, кооперації тощо. 

Поблизу  Магдебурга учасники делегації відвідали нетипово велике, як для 

Німеччини сільськогосподарське підприємство, яке спеціалізується на  

виробництві цукрового буряка, рослинницької та тваринницької продукції, 

наданні послуг з обробітку грунту та зборі цукрового буряка і пов’язаної з цим 

логістики,  а також біоенергетики.  

Про особливості, інвестиційну привабливість та роздуми щодо подальшого 

розвитку аграрної політики та двостороннього співробітництва між Німеччиною 

та Україною читайте в наступних випусках видання.  
Джерело: Львівська аграрна палата 
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25-26 червня в Підкарпатському осередку 
сільськогосподарського дорадництва в 
Богуславе (Польща) відбулася регіональна  
аграрна виставка, присвячена сучасним 
галузевим технологіям для фермерів.  

Активну участь в роботі XVIII Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych в 
2016 році прийняли представники з Львівщини, зокрема директор Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації                        
Наталія Хмиз, представники БО “Львівська аграрна дорадча служба” на чолі з 
Іваном Паньківим та фермери. 

Учасники делегації з Львівщини також ознайомилися з діяльністю осередку 
сільськогосподарського дорадництва та фермерським господарством родини 
Малгоджати та Едварда Колодзій, які розвинули молочну ферму з 5 корів до 50 на 
сьогодні. Дуже важка ця справа і при сьогоднішній ціні  на молоко в Польщі 1,1 
злотих. Господарство продає молоко через великий кооператив “Mlekovita”, a 
тому має дещо кращі умови збуту. І звичайно, як і більшість господарств, 
скористались з підтримки ЄС, дешевими кредитами, компенсаціями. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Регіональна аграрна виставка  
у Польщі 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%96?source=feed_text&story_id=1373239196026636
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TARGI KIELCE S.A. (Polska, Kielce) та ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів)  –  

запрошують українські компанії до участі в Міжнародній агропромисловій 

виставці«EuroAGRO» у Львові. Ваша участь у виставці – це унікальна можливість 

ознайомитись з європейським досвідом, встановити взаємовигідні партнерські 

стосунки та презентувати власну продукцію. Польські та європейські компанії 

представлять широкий асортимент сільськогосподарської техніки та агротехнологій, 

починаючи від машин для роботи в полі, закінчуючи добривами та кормовими 

добавками. 

Місце проведення: м. Львів, вул. Щирецька, 36. (Виставковий центр “Південний ЕКСПО”)                  

Джерело: www.galexpo.com.ua 
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Підприємцям для заготівлі ягід, грибів, 

лікарських рослин необхідно отримати дозвіл 

Для постійних лісокористувачів області затверджено ліміти спеціального 

використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та 

здійсненні побічних лісових користувань. 

Зважаючи на це, підприємцям, які спеціалізуються на заготівлі плодів, ягід, 

грибів, лікарських рослин тощо, аби здійснювати свою діяльність, необхідно 

отримати на неї дозвіл – лісовий квиток. Для цього їм слід звернутися до 

постійних лісокористувачів, яким затверджено ліміти спеціального використання 

лісових ресурсів. 

“Постійні лісокористувачі – це лісогосподарські підприємства, які мають 

право: на ведення у встановленому порядку лісового господарства; власності на 

заготовлену продукцію і доходи від її реалізації (крім доходів від реалізації 

продукції, одержаної від догляду за лісом та інших лісогосподарських заходів); 

користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського 

господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних 

цілей, проведення науково-дослідних робіт”, – пояснила  директор департаменту 

агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

Перелік лісових господарств: ДП “Бібрський лісгосп”, ДП “Боринський 

лісгосп”, ДП “Буський лісгосп”, ДП “Дрогобицький лісгосп”, ДП “Жовківський 

лісгосп”, ДП “Золочівський лісгосп”, ДП “Львівський лісгосп”, ДП “Рава-

Руський лісгосп”, ДП “Радехівський ЛМГ”, ДП “Сколівський лісгосп”,                              

ДП “Славський лісгосп”, ДП “Самбірський лісгосп”, ДП “Старосамбірське 

ЛМГ”, ДП “Стрийський лісгосп”,  ДП “Турківський лісгосп”. 

Детальна інформація про ліміти спеціального використання лісових ресурсів 

в лісгоспах розміщена на інтернет-сторінці Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської ОДА. 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що 

відповідно до ст. 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI з 

внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) платники мають право на 

податкову знижку за наслідками звітного податкового року. 

Реалізація громадянами права на податкову знижку дозволяє повернути 

частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого фізичними особами із 

заробітної плати. 

Відповідно до підпункту 14.1.170 пункту 14.1 статті 14 Кодексу податкова 

знижка для фізосіб, які не є суб’єктами господарювання, це документально 

підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з 

придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб 

протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного 

оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у 

вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом. 

Податкову знижку можуть одержати громадяни, які у минулого 2015 році 

мали такі витрати (з урахуванням обмежень, визначених пунктом 166.3 статті 166 

Кодексу): 

- сплачували кошти закладам освіти за навчання члена сім’ї першого 

ступеня споріднення; 

- користувалися іпотечним кредитом; 

- здійснювали пожертвування або благодійні внески неприбутковим 

організаціям; 

- сплачували страхові суми (внески, премії) за договорами довгострокового 

страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного 

забезпечення; 

- витрачали кошти на оплату допоміжних репродуктивних технологій; 

- сплачували державні послуги за усиновлення дитини, включаючи сплату 

державного мита; 
- переобладнували транспортні засоби; 

- сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла, 

визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного 

житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. 

Витрати необхідно підтвердити відповідними платіжними та 

розрахунковими документами, а саме: 

- квитанціями; 

- платіжними дорученнями; 

Про право громадян на податкову знижку  
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- фіскальними або товарними чеками; 

- прибутковими касовими ордерами; 

- меморіальними ордерами тощо. 

Крім того, понесені витрати підтверджується копіями договорів, що 

ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). 

У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість 

таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). 

Громадянам, які мають право на податкову знижку за результатами 2015 

року та бажають реалізувати таке право, необхідно заповнити та подати 

податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) по 

31.12.2016  р. включно, тобто протягом усього 2016 року. 

Декларація надається фізичними особами – платниками податку до 

податкової інспекції за місцем свого проживання за формою, затвердженою 

наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. №859, що 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 р. за №1298/27743. 

 Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Виїзний прийом громадян у Стрийському районі 

 

05 липня 2016 р. відбудеться виїзний прийом громадян у Стрийському 

районі Львівської області. Прийом громадян проводитиме начальник Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області, в приміщенні Відділу 

Держгеокадастру у Стрийському районі з 11.00 до 13.00 год., за адресою: 

м.Стрий, вул.Нижанківського, 5. 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua         
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На земельному аукціоні продано права оренди 

65 га державних сільгоспземель за 188 тис.грн 

На земельному аукціоні, організованому Головним управлінням 
Держгеокадастру у Львівській області, що відбувся 23 червня, продано право 
оренди шести земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності (за межами населеного пункту) загальною площею 65,94 
гектара. В результаті торгів ціна оренди зросла до 188,03 тисяч гривень. Ціна 
продажу перевищила стартову ціну (98,65 тис.грн.) майже вдвічі. 

Найбільша динаміка вартості була зафіксована на земельну ділянку 
розташовану на території Облазницької сільської ради Жидачівського району. 
Відзначимо, що завдяки аукціону ціна річної оренди цієї земельної ділянки 
зросла від встановлених 8% до  43,4% від нормативної грошової оцінки землі. 

Орендар сплачуватиме щорічно до бюджету сільської ради 46 тисяч 
гривень. За результатами земельного аукціону переможці уклали договори 
оренди земельних ділянок терміном на 7 років. 

«Від початку 2016 року це вже 15 земельний аукціон, організований 
фахівцями Держгеокадастру Львівщини. За результатами цих аукціонів 
спостерігаємо динаміку збільшення зацікавленості потенційних покупців 
готових вкладати гроші у ведення сільського господарства на території 
Львівщини. В результаті маємо здорову, добросовісну конкуренцію, що при 
фаховій підготовці аукціонів обертається значними додатковими 
надходженнями до місцевих бюджетів», – відзначає Андрій Кавецький, 
начальник Головного управління  Держгеокадастру у Львівській області. 

Всього, за результатами земельних аукціонів, що відбулися у 2016 році, 
було реалізовано право оренди 77 земельних ділянок державної власності (за 
межами населених пунктів) загальною площею 1424,31 гектара терміном на 7 
років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Розмір 
річної плати за користування земельними ділянками, визначений за 
результатами торгів, становить 3,8 мільйона гривень. 
Джерело: www.zem-lviv.gov.ua 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Управління Держпраці в Хмельницькій області розповіло про режим праці в 
умовах підвищеної температури: на відкритому повітрі та у 
приміщеннях.                                                           

Держпраці рекомендує: при роботах на відкритих місцевостях і температурі 
зовнішнього повітря 35ºС і вище, тривалість періодів безперервної 
роботи повинна складати 15-20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не 
менше 10-12 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. 

При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за 
робочу зміну для осіб які використовують спеціальний одяг для захисту від 
теплового випромінювання не повинна перевищувати 4-5 годин, і 1,5-2 години 
для осіб без спеціального одягу. 

В охолоджуючих приміщеннях, аби уникнути негативного впливу на 
організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру 
повітря на рівні 24-25°C.  

Робота при температурі зовнішнього повітря більше 37 ºС за показниками 
мікроклімату відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не 
рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі. Слід змінити порядок 
робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.  

Для захисту від надмірного теплового випромінювання необхідно 
використовувати спеціальний одяг або одяг з натуральних тканин. 

В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи 
осіб не молодше 25 і не старше 40 років. 

З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно 
дотримуватися питного режиму. Рекомендована температура питної води, напоїв, 
чаю + 10-15 ºС. Для оптимального водозабезпечення рекомендується також 
відшкодовувати втрату солей і мікроелементів, що виділяються з організму з 
потом, за рахунок вживання підсоленої води, мінеральної лужної води, молочно-
кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих 
напоїв, киснево-білкових коктейлів. 

Пити воду слід часто і потроху, щоб підтримувати хорошу гідратацію 
організму (оптимальний вміст води в організмі, який забезпечує його нормальну 
життєдіяльність, обмін речовин). При температурі повітря більше 30ºС і 
виконанні робіт середньої тяжкості, потрібно випивати не менше 0,5 л води на 
годину – приблизно один стакан кожні 20 хвилин. 

Крім того, для підтримки імунітету і зниження інтоксикації організму 
Держорган рекомендує вживати фрукти і овочі. 

Режим праці в умовах підвищеної температури 
повітря – рекомендації  Держпраці 
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4 липня - аукціон з продажу права оренди земельних ділянок 

разом із водними об’єктами на Львівщині 

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА інформує, що                           

4 липня 2016 р. відбудуться земельні торги у формі аукціону з продажу права 

оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами.  

Слід зазначити, що надання в оренду водних об’єктів на земельних торгах 

дає значну кількість позитивних результатів. Зокрема, буде забезпечено 

ефективне та раціональне використання водного об’єкту, прозорий механізм та 

вільний доступ учасників до аукціону, збільшення розміру орендної плати 

завдяки конкуренції, наповнення бюджетів місцевих рад надходженнями від 

орендної плати, утримання водних об’єктів в належному санітарному та 

гідрологічному режимі, здійснення постійного контролю за якістю вод. 

 Детальну інформацію про проведення земельних торгів можна отримати на 

сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: 

1.      http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/9395 

2.      http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/9415 

3.      http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/9413 

4.      http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/9414 

5.      http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/9400 
   

Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА підготовлено 

лоти (ставок та земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права 

оренди на земельних торгах, а саме: 

1. Водний об’єкт (ставок) площею 2,5350 га, що розташований за адресою: 

Львівська область, Жовківський район, Любельська сільська рада, (за межами 

населеного пункту). 

2. Водні об’єкти (ставки) площею 1,4106 га; 1,0478 га, 2,5413 га, що 

розташовані за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, Вовківська 

сільська рада, (за межами населеного пункту). 

3. Водний об’єкт (ставок) площею 1,0134 га, що розташований за адресою: 

Львівська область, Бродівський район, Станіславчицька сільська рада, (за межами 

населеного пункту). 

4. Водний об’єкт (ставок) площею 2,2706 га, що розташований за адресою: 

Львівська область, Бродівський район, Попівецька сільська рада, (за межами 

населеного пункту). 

5.  Водні об’єкти (ставки), площею 1,2301 га, 2,5025 га, що розташовані за 

адресою: Львівська область, Cокальський район, Двірцівська сільська рада, (за 

межами населеного пункту). 

Джерело: www.ekologia.lviv.ua  
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Згідно Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації 

О.М. Синютки від 10 червня 2016 року № 387/0/5-16  затверджено проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права її оренди на 

земельному аукціоні для рибогосподарських потреб площею 3,4216 га, яка 

розташована на території Свитазівської сільської ради (за межами населеного 

пункту) Сокальського району (кадастровий номер 4624886400:10:000:0604), із 

земель водного фонду. 

Джерело: www.loda.gov.ua  

Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу права її оренди на земельному аукціоні 

 для рибогосподарських потреб на Львівщині 

Запропоновано зміни до законодавства України  
 щодо органічного виробництва, обігу  
та маркування органічної продукції 

14 червня п.р. на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної 
політики та продовольства України оприлюднено проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції” для приведення 
законодавства відповідно до вимог ЄС.  

Положеннями проекту Закону регламентовано вимоги до виробництва, 
маркування та обігу органічної продукції, чітко встановлено основні засади 
здійснення процесу сертифікації органічного виробництва, а також вимоги до 
органів сертифікації. 

Крім того, проектом Закону визначається спосіб здійснення держаного 
контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції та 
встановлюється відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.                 

Також 14 червня оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів 

“Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, 

анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи”.  

Зазначений Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, 

переоформлення, анулювання висновків державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи Держпродспоживслужбою та її територіальними органами. 

Порядком, зокрема передбачається, що рішення про видачу або відмову у 

видачі висновків приймається протягом 10 робочих днів з дня надходження 

заяви та відповідних документів на розгляд. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Аграрний Комітет Верховної Ради України 

розглянув актуальні законопроекти  

в аграрному секторі 

29 червня в Києві відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин було розглянуто 6 законопроектів, 

зокрема: 
1. № 4531 від 27.04.2016 р. “Про внесення змін до деяких законів України 

щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 
документами на зерно”, внесений Кабінетом Міністрів України. Даним 
документом передбачається скасування Гарантійного фонду як інституту, що не 
відповідає сучасним реаліям та очікуванням функціонування ринку зерна. 
Таким чином пропонується здійснити дерегуляцію ринку зерна і спростити 
підходи до визначення власників зернових складів. Члени Комітету підтримали 
дану законодавчу ініціативу. 

 
2. №4573 від 04.05.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних 
систем”, внесений Кабінетом Міністрів України. Метою прийняття 
законопроекту є забезпечення на законодавчому рівні основних засад щодо 
відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному 
забезпеченні держави, встановлення відповідальності за недбале ставлення до 
меліорованих земель та меліоративних систем, використання зрошуваних 
земель у поливному режимі, збереження і відтворення родючості ґрунтів, 
зменшення навантаження на державний бюджет при прийнятті безхазяйних 
об’єктів інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних 
систем зрошуваного землеробства до державної власності. Відповідно Комітет 
прийняв рішення підтримати даний законопроект. 

 
3. № 4438 від 14.04.2016 р. “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств)”. Цілі та завдання законопроекту полягають у створенні через 
зміни до Податкового кодексу України правових, економічних та соціальних 
передумов трансформації особистих селянських господарств в сімейні 
фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи, або фізичної 
особи-підприємця – виробника сільськогосподарської продукції, та, відповідно, 
у забезпеченні їм повноцінної участі в соціально-економічному житті держави. 
Членами Комітету було вирішено підтримати даний законопроект, а також 
провести окреме засідання Комітету, присвячене питанням оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році. 
Джерело: www.agropolit.com 
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Маркетинг сільських територій –  сучасний інструмент 

 розвитку українського села 

Віктор Борщевський, доктор економічних наук, 

Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 

НАН України   

Ірина Кравців, асистент, Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Гжицького   

Розвиток сільських територій протягом останніх років незмінно вважається 
однією з основних проблем, на вирішення якої спрямована увага вітчизняних 
науковців, а також громадських активістів та експертів. Особливо гостро 
проблема розвитку сільських територій постає на тлі функціонування аграрної 
економіки України оскільки дослідники відмічають значний прогрес, який 
відбувається у нарощені експортного потенціалу сільського господарства нашої 
держави. Проте, на тлі занепаду сільських територій існують суттєві ризики 
того, що аграрний потенціал України достатньо швидко буде вичерпаним. У 
зв’язку і з цим виникає необхідність пошуку нових інструментів розвитку 
сільських територій у процесі активізації європейської інтеграції нашої держави 
та посилення глобальної конкуренції за людські та природні ресурси.  

На нашу думку, в сучасних умовах дедалі більшої важливості набуває 
просування інтересів сільських територій України у середовищі потенційних 
інвесторів, а також формування їх позитивного іміджу, як в міжнародному, так і 
в загальнодержавному та регіональному контекстах. Тобто, як самі мешканці 
сільських територій, так і потенційні інвестори повинні чітко усвідомлювати усі 
перспективи розвитку сільської економіки, орієнтуватися в напрямах їх 
спеціалізації та стратегічних пріоритетах розвитку.  

Одним з ключових інструментів, які застосовуються з цією метою в 
практиці управління сільськими територіями розвинених держав світу, є 
маркетинг. Це відносно нове явище в українській практиці регіонального 
управління. Поки що воно не набуло свого достатнього поширення. Водночас, 
окремі елементи маркетингу сільських територій тією чи іншою мірою вже 
впроваджуються у практику місцевого самоврядування багатьох сільських 
територіальних громад України. Це стосується як започаткування процесів 
стратегічного планування розвитку цих громад, опираючись на їх брендинг та 
позиціонування на міжнародних ринках інвестиційних ресурсів, так і 
проведення виставково-ярмаркових заходів, а також маркетингових досліджень 
щодо можливостей залучення інвесторів та стимулювання збуту товарів і послуг, 
що продукуються сільською економікою.  
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Враховуючи сказане, слід відзначити, що сучасний маркетинг сільських 
територій повинен реалізовуватися як комплексний управлінський інструмент, 
спрямований на просування інтересів певної сільської території, збереження та 
підвищення ефективності використання її людського та природно-ресурсного 
потенціалу, залучення в її економіку інвестиційних та інших фінансових 
ресурсів.  

Основними складовими маркетингу сільської території при цьому 
виступають: система маркетингових досліджень, пов’язана з окресленням кола 
потенційних інвесторів та формуванням пропозицій для них; рекламування 
продуктів сільської території на основі визначення її виробничого потенціалу; 
позиціонування сільської території та формування її іміджу, а також здійснення 
відповідних заходів з брендингу; встановлення цін на природні та людські 
ресурси, якими володіє та розпоряджається сільська територія, а також 
здійснення інформаційно-пропагандистських заходів та проведення 
комунікаційних заходів, спрямованих на популяризацію потенціалу сільської 
території в міжнародному економічному просторі.  

Реалізація вказаних завдань особливо актуалізується в умовах проведення в 
Україні адміністративно-територіальної реформи та об’єднання сільських 
територіальних громад з метою підвищення їх фінансової та інституційної 
спроможності. 

У зв’язку із цим доцільно запропонувати регіональним органам державної 
влади активізувати діяльність із впровадження маркетингу сільських територій 
на рівні окремих територіальних громад. Насамперед, це стосується включення 
до планів реалізації стратегій розвитку окремих областей низки проектів, 
пов’язаних із розробкою брендів сільських територій та формування їх 
позитивного іміджу на загальнодержавному та міжнародному рівні. Крім того, у 
вищих навчальних закладах агарного профілю доцільно відкрити спеціалізації 
для студентів факультетів економіки та менеджменту, спрямовані на підготовку 
фахівців з маркетингу сільських територій.  

Започаткування системної діяльності із застосування маркетингового 
інструментарію в роботі органів місцевого самоврядування сільських 
територіальних громад, можливе також на основі співфінансування програм 
державно-приватного партнерства, або ж через залучення коштів міжнародних 
донорських організацій, включаючи отримання відповідної консультаційної та 
інформаційної підтримки від розвинених країн-членів ЄС.  

Реалізація вказаних заходів дозволить суттєво підвищити ефективність 
управління сільськими територіальними громадами України, особливо в умовах 
здійснення адміністративно-територіальної реформи та поглиблення 
євроінтеграційних процесів. Зокрема, використання маркетингових засобів 
просування інтересів сільських територіальних громад у середовищі 
потенційних інвесторів сприятиме поліпшенню інвестиційної привабливості 
сільських територій нашої держави, а розробка якісних маркетингових продуктів 
та удосконалення маркетингової інфраструктури українських сіл стимулюватиме 
активізацію їх зовнішньоекономічної діяльності.      
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Володимир Іванишин, ректор Подільського державного 

аграрно-технічного університету, доктор економічних 

наук, професор 

Леонід Центило, директор ТзОВ «Агрофірма «Колос» 

Сквирського району Київської області 

Наталія  Колісник, директор ПП «Біоконверсія»  

(м. Івано-Франківськ) 

Особливості  технології вирощування гречки у проміжних посівах 

Гречка, як і просо та рис, належить до найважливіших круп’яних культур. 
У землеробській культурі вона з’явилася близько 2500 років тому. В Україні 
великого поширення набуло тільки у XV- XVI сторіччях.  

В Україні до 1990 щорічно висівали її на площі 400-500 тисяч гектарів і 
повністю забезпечували внутрішню потребу держави і на експорт, а також на 
насіння для висівання на сидерат, на зелений корм і як медонос біля пасік, у 
садах.  

2000 року її висівали на площі 529 тисяч гектарів і було вироблено          
481 тис.т зерна, а вже, починаючи з 2001 року, площі під гречкою щорічно 
зменшувалися і 2015 року було посіяно лише 122,3 тисячі га і вироблено тільки 
140,4 тисячі тонн. Зменшення виробництва гречки декілька років тому привело 
до завезення 20 тисяч тонн з Китаю! Невже ми забули, що гречка є 
«національною» культурою та символом України, адже недарма українців 
називають «гречкосіями». 

Дефіцит гречки на ринку та зростання цін на неї має більше психологічний 
характер. Склався стереотип, що оскільки культуру вирощують в Україні, то й 
коштувати має дешевше за імпортні крупи, зокрема рис.  

Іван Шувар, доктор сільськогосподарських наук, 

професор,  заслужений діяч науки і техніки України, 

Львівський національний аграрний  університет 
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Гречка – це культура, яку часто не заслужено недооцінюють, окрім цінних 
харчових властивостей і як медонос, – ще й прекрасна культура для 
вирощування на сидерат у проміжних посівах. Серед сільськогосподарських 
культур гречка має цілу низка корисних властивостей: 

- Гречана крупа має добрі смакові, поживні та дієтичні показники якості і 
посідає перше місце за складом білкового комплексу та за поживністю серед 
інших круп. Народногосподарське значення гречки полягає ще й у тому, що вона 
є цінною лікарською рослиною, одним із кращих медоносів, побічна продукція її 
виробництва (полова, солома) є цінним кормом для тварин. 

- Агротехнічне значення гречки полягає у тому, що вона зменшує 
забур’яненість посівів, покращує фізичні властивості і фітосанітарний стан 
ґрунту, поліпшує його родючість. Вона є добрим попередником, оскільки 
засвоює важко доступні сполуки фосфору і калію для власного живлення і 
залишає їх у ґрунті з рослинними рештками, є страховою культурою для 
пересівання озимих культур та є культурою безвідходної технології 
вирощування.  

Післяукісні і післяжнивні посіви – важливий резерв збільшення валового 
виробництва зерна і ефективності рослинництва за умов інтенсифікації галузі 
землеробства. Проміжні посіви сільськогосподарських культур, зокрема гречки, 
дають можливість раціонально використовувати господарські засоби та 
вегетаційний період продовж року, вони є значним резервом збільшення її 
виробництва. Ті ж основні особливості гречки, на яких її культура в паровій 
ланці (стислість вегетаційного періоду і порівняльна невибагливість до умов 
живлення), створюють передумови і для культури її у посівах проміжного  
вирощування. У більшості районів, де гречку вирощують як основну культуру, її 
можна культивувати у післяукісних і пожнивних посівах. 

 
Можливість і господарську доцільність 

вирощування гречки післяжнивно було 
встановлено ще 1936 року у дослідах колишньої 
Киргизької державної селекційної станції і 
Киргизького науково-дослідного інституту 
тваринництва (Т.М. Крестьяннікова, 1962) і 
отримано відповідно 29,6 і 18,5 ц/га зерна. 

Значної уваги вирощуванню культур у проміжних посівах в Україні 
надавав професор С.О. Воробйов (1935), який науково обґрунтував 
ефективність вирощування проса, гречки та інших культур у проміжних посівах 
в умовах українського Полісся, Лісостепу і Степу. 

На полях дослідного господарства “Оброшино” Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН дослідження післяукісного 
вирощування гречки виконували Г.С. Кияк та Я.І. Дедишин (1996) і дійшли 
висновку, що в умовах Львівщини вирощувати гречку у проміжних посівах 
цілком можливо. 
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У післяукісних посівах, порівняно з квітневими і травневими посівами, 
гречка інтенсивно росте, раніше зацвітає, цвітіння і наливання зерна 
відбувається за сприятливіших умов. Рослини швидше проходять світлову 
стадію, тому літні посіви гречки мають період вегетації у Лісостепу і на Поліссі 
на 12-15, а в Степу – на 15-20 днів і більше коротший                                       
(О.С. Алексєєва, 1981). 

Сталі врожаї гречки можна одержувати за сівби її після культур, які 
збирають на зелений корм. Це – жито озиме, пшениця, вико-вівсяна сумішка, 
конюшина. Після їхнього збирання можна сіяти як швидкостиглі, так і 
середньостиглі сорти гречки, які також встигають дозрівати за безморозний 
період (А.В. Аверчев, 2001). 

У 1970-х роках в багатьох наукових закладах, зокрема у Кам’янець-
Подільському сільськогосподарському інституті, займались підбором та 
селекцією сортів гречки для післяукісних та післяжнивних посівів. У 
середньому врожай зерна їх складав 15,8-17,6 ц/га (В.В. Левенець, О.С. Гораш, 
А.І. Діянчук, 1981). 

Результатами багаторічних досліджень встановлено, що пізні посіви гречки 
мають деякі переваги над звичайними весняними. У післяукісних і 
післяжнивних посівах гречка розвивається за сприятливіших для неї умов, ніж 
посіяна в оптимальні строки, тому що перебіг критичного періоду “цвітіння і 
формування зерна” відбувається у другій половині літа за помірних температур і 
відносної вологості повітря, що позитивно впливає на розвиток і озернення 
рослин (К.Х. Популіді, 1976).  

Висіваючи гречку у пізні строки, її з успіхом можна вирощувати на сидерат, 
оскільки вона поліпшує агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунту, залишає 
в орному шарі від двох до чотирьох тонн на гектарі кореневих і післяжнивних 
решток із значним умістом калію, фосфору, кальцію, які перебувають в ґрунті у 
важкодоступній формі для інших польових культур. За даними ННЦ “Інститут 
землеробства НААН”, вона зменшує ураження колосових культур кореневими 
гнилями у 2-7 разів порівняно з ячменем чи озимим житом                                  
(К.А. Савицький, О.С. Овсійчук, 1990). 

Проміжні посіви гречки мають важливе господарсько-економічне та 
агротехнічне значення. Одержання двох врожаїв за рік з одного поля 
підтверджує високу інтенсивність господарювання, що дозволяє збільшити 
продуктивність одного гектара на 30-80 %. Такі посіви в екологічному 
відношенні є показником правильного використання ріллі. 

Відомо, що для формування врожаю 
найбільш поширених сортів гречки за 
літніх строків сівби необхідно 75-80 днів з 
сумою активних температур (понад 10°С) 
1200-1600 °С, а для швидкостиглих – 
відповідно 60-70 днів і 800-1000 °С. 
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В усіх ґрунтово-кліматичних зонах України після збирання озимих культур 
(пшениця, ячмінь, жито), капустяних, люцерни на зелений корм є ще значна 
кількість не використаних активних для розвитку гречки температур. Достатньо 
тепла для формування врожаю гречки і за сівби її після збирання ранніх ярих та 
озимих зернових на зерно, ріпаку, гороху.  

Сума активних не використаних температур за цей період у західній 
частині Лісостепу становить 1100-1200 °С, у центральних і східних – 1300-
1400 °С, що цілком достатньо для дозрівання середньостиглих сортів гречки. 
Оскільки гречка активно росте й розвивається за середньодобових температур 
15-18 °С, то допосівний період з меншим забезпеченням теплом є не 
використаним. Він особливо тривалий у місцях з повільним потеплінням у 
весняний період. Тому післяукісні посіви доцільно впроваджувати у районах з 
тривалим весняним періодом – західне Полісся і Лісостеп. Сталий перехід 
середньодобової температури повітря через 5 °С тут відбувається 2-9 квітня, 
через 10 °С – тільки 25-29 квітня, а через 15 °С – лише 18-29 травня, або 
відповідно через 20-23 і 50-53 дні після відновлення активної вегетації озимих 
культур. 

 У східній частині країни настання оптимальних строків сівби обмежене 
значною вірогідністю приморозків у весняний період, які здатні пошкоджувати 
сходи гречки, висіяної у ранні строки. Разом з тим, за таких температур озимі 
зернові, капустяні й інші культури активно вегетують і формують вегетативну 
масу, яка є цінним кормом для худоби, особливо у ранньовесняний період. Тому 
посіви гречки після культур, які збирають переважно на зелений корм, поширені 
у зонах її вирощування. 

Післяукісно гречку висівають переважно після зібраної озимини на зелений 
корм, ріпаку, багаторічних трав, зібраних на зелений корм, або сінаж, 
післяжнивно – після ячменю і пшениці озимої, ріпаку озимого, гороху, зібраних 
на зерно. 

За даними Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, 
сорт Вікторія за післяукісного висівання з внесенням N45P60K60 забезпечив у 
середньому за три роки 13,8 ц/га зерна, а за основного – 15,1 ц/га. Прибуток від 
післяукісного вирощування гречки досяг рентабельність 641 %, від основного – 
відповідно 567 %. 

Достатнє забезпечення теплом і запаси вологи в ґрунті у цій зоні 
уможливлюють господарствам після збирання озимих зернових культур і ріпаку 
на зелений корм отримувати повноцінний урожай гречки.  

На продуктивність гречки у післяукісних посівах значно впливають 
добрива. Приріст врожаю від застосування повного мінерального добрива у дозі 
N30P60K60 у середньому за три роки становив 1,0-2,8 ц/га, або 20-26%, а в окремі 
роки він був значно вищий. Так, 1985 р. після ріпаку озимого сорт гречки 
Сумчанка досяг приросту 3,8, сорт Астра – 4,8 ц/га, або відповідно 31 і 38 %. 

Врожайність післяукісних посівів наближається до рівня врожайності 
основних за внесення достатньої кількості добрив не тільки під гречку, а й під 
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культуру основного вирощування. Важливе значення для вирощування культур 
післяукісно мають сортові особливості. Зокрема, більш швидкостиглий сорт 
Степова дружно формує врожай і переважає у проміжних посівах за 
врожайністю інші сорти. 

У виробничих умовах посіви гречки післяукісно також забезпечують високі 
врожаї. У колишньому господарстві «Лозовський» Харківської області за 
післяукісного вирощування збирали 24,7 ц/га, а в середньому по області – 10,1 
ц/га зерна гречки.  

За розміщення після озимих жита і пшениці, бобово-злакових сумішок 
повсюдно помітно недобір урожаю гречки, розмір його зростає з південного 
заходу на північний схід. Значно збільшується недобір врожаю гречки за 
несвоєчасного збирання попередньої культури. Сівба гречки після оптимальних 
для неї строків обмежує цінність її як попередника жита і пшениці. Тому для 
одержання високих врожаїв ранньостиглих сортів гречки у післяукісних посівах 
необхідно широко використовувати тільки попередники, які збирають 
своєчасно. Це в основному озимі капустяні культури. Висівання гречки після 
культур, які звільняють поле пізніше оптимальних строків її сівби, необхідно 
розглядати як резерв збільшення виробництва зерна гречки. При цьому 
необхідно забезпечити виконання всіх технологічних операцій, щоб забезпечити 
максимальну врожайність основних її посівів. 

У зоні Лісостепу та Степу гречку можна вирощувати як післяукісно, так і 
післяжнивно. Від збирання попередника до настання приморозків і похолодання 
тут залишається достатньо часу (80-100 днів і більше) для активної вегетації 
теплолюбних рослин. Крім того, у другій половині літа створюються 
сприятливіші умови для розвитку гречки, особливо на зрошуваних землях. 

 

На Ізмаїльській сортодільниці 
Одеської області врожайність гречки 
на зрошуваних землях (у середньому 
за 11 років) у всіх варіантах досліду 
становила 19,8 ц/га (мінімальна – 
10,4 ц/га), в інші роки – не менше 
14,5 ц/га. Висівають її у третій декаді 
червня (після гороху лущильного) та 
в першій-другій декадах липня (після 
озимих ячменю і пшениці). Цвітіння 
і запилення цих посівів відбувається 
у другій-третій декадах серпня, коли 
минає спека і трохи знижується 
температура повітря. 

червень, 2016 / № 12 (35) 



24 

На основі експериментальних і 
виробничих досліджень, виконаних 
науковими установами та авторами статті, 
нами (2012-2015 рр.) розроблено 
технологію вирощування гречки на 
сидерат та на зерно у проміжних посівах, 
яка  ґрунтується на дотриманні таких 
вимог: 

• післяукісні посіви гречки необхідно розміщувати після озимих зернових, 
капустяних, багаторічних трав, зібраних на зелений корм або сінаж;  
післяжнивні – після збирання ячменю озимого та інших зернових культур, 
гороху, капустяних, але не пізніше 25-30 липня, а після 30 липня висівати  
гречку на сидерат; 
• за збиранням попередника здійснювати деструкцію соломи і рослинних 
решток біопрепаратом «Вермистим-Д» з мінімальною кількістю азотних добрив 
(8-12 кг/га), або з внесенням гноївки (5-10 т/га), або органічних добрив 
«Біогумус» (3-4 т/га), отриманих методом вермикультивування, або 
«Біопроферм» (5-6 т/га), отриманих методом біоферментації з одночасним 
загортанням у грунт на глибину 8-12 см. Після цього висівати гречку з 
наступним коткуванням ґрунту. За нульового обробітку ґрунту гречку висівають 
безпосередньо у стерню (без здійснення деструкції) насінням, обробленим 
препаратом «Вермимаг» (6 л/га) на глибину 2-4 см; 
• норма висіву насіння гречки у післяукісних посівах  2,0-2,5 млн./га схожих 
насінин за широкорядного способу сівби та 3,5-4,0 – за рядкового способу; за  
післяжнивного вирощування норму висіву збільшують на 15-20 %; 
• догляд за посівами включає – післясходове боронування, підживлення у 
період до цвітіння гречки біостимулятором-добривом «Вермимаг» (7 л/га)  у 
баковій суміші із карбамідом (10 кг/га); 
• oбов’язковим є вивезення бджолосімей на посіви гречки за 2-3 дні до 
початку цвітіння(2-3 сім’ї на 1 га); 
• вирощувати гречку в органічному землеробстві на фоні мінерального 
удобрення лише природного походження – фосфоритне добриво і калімаг; 
використовувати дозволені в органічному землеробстві – органічні добрива 
«Біогумус», «Біоактив» та біопрепарати, зокрема, рідке органічне добриво-
біостимулятор «Вермимаг»; 
• використовувати  солому і рослинні рештки гречки на органічне добриво з 
використанням біодеструктора «Вермистим-Д»за такою схемою: до робочого 
розчину додають (залежно від кількості соломи і рослинних решток на гектарі) 
8-12 кг/га аміачної селітри, або 10 кг карбаміду, або 10-12 кг КАСу. Можна 
використовувати рідкі органічні добрива (гноївку), або добрива «Біогумус» (3-4 
т/га), або «Біопроферм» (8-15 т/га) і загортати  їх у грунт на глибину 10-12 см; 
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• для лікування діабетичних захворювань вирощувати гречку, застосовуючи 
органічне добриво “Біопроферм” із збалансованим умістом тривалентного 
хрому та обприскування рослин під час вегетації регулятором росту «Біохром». 

Отримані результати запроваджено в агроформуваннях різних форм 
власності, зокрема, у ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської, ТЗОВ «Агрофірма 
«Колос» Київської, у ТОВ «Корпорація «Колос-ВС» Тернопільської та ін. 

Враховано і те, що за останні роки низка агропідприємств перейшли на 
технології органічного землеробства, мінімальний обробіток ґрунту, придбали 
нові механізми, агрегати (комбіновані агрегати для обробітку ґрунту, 
подрібнювачі соломи та інших рослинних решток, сівалки для  точної сівби з 
міжряддям 38 см (широкорядний), рядковим з міжряддям 19 см для прямої 
сівби у стерню та ін.). 

У ПФ «Богдан і К» Снятинського району Івано-Франківської обл. 
(директор Б.В. Тимофійчук) щорічно на усій площі вирощування ярих і озимих 
культур (близько 2000 га) з метою поліпшення родючості ґрунту, отримання 
врожаю високої якості, зменшення витрат на придбання мінеральних добрив і 
пестицидів впроваджують біологічну (або біологізовану) технологію, яка 
включає: допосівне оброблення насіння ярих і озимих культур та дворазове 
обприскування рослин під час вегетації біостимуляторами-добривами 
виробництва ПП «Біоконверсія» – «Вермимаг», «Вермийодіс». На усій площі 
здійснюють деструкцію соломи і рослинних решток препаратом «Вермистим-
Д», у т.ч. на площі 600-700 га – сумісно з висіванням культур на сидерат 
(гірчиця біла, редька олійна, вика озима, жито і гречка). 

Щорічно на площі 105-220 га після збирання ячменю озимого висівають 
гречку і отримують у середньому 1,2-1,8 т/га зерна. За збиранням ячменю 
озимого сівалкою John Deere 1590 висівають гречку сорту Іванна безпосередньо 
у стерню насінням, обробленим біостимулятором «Вермимаг» рядковим 
способом з міжряддям 19 см за внесення у рядки 50-80 кг/га нітроамофоски на 
глибину 2-4 см. На початку бутонізації рослини гречки обприскують 
регулятором росту «Вермийодіс» (5 л/га) у баковій суміші з карбамідом                               
(10 кг/га), на кожний гектар вивозять 2-3 бджолосім’ї.  

Після збирання гречки на зерно одночасно здійснюють деструкцію соломи 
ячменю озимого і гречки деструктором «Вермистим-Д» у баковій суміші з 
карбамідом (10 кг/га) із загортанням у грунт на глибину 10-15 см. 

У ТОВ «Корпорація Колос ВС» Борщівського району Тернопільської 
області післяжнивно гречку висівають після збирання ячменю озимого на 
зерно. Сіють гречку з 7 по 27 липня сівалкою VÄDERSTAD Rapid A 600 S та 
Selеc нормою висіву 100 кг/та, глибина загортання насіння 3-4 см. Під 
передпосівний обробіток ґрунту вносять 100 кг/га мінеральних добрив 
(діамофоска NРК 10:26:26). На початку цвітіння на посіви вивозять 1-2 сім’ї 
бджіл на 1 га. Збирають вpoжaй роздільним способом. Вpoжaйнicть гречки у 
середньому за 2013-2014 рр. становила 20-23 ц/га. 2015 (посушливого) року 
отримали сходи, після чого ріст та розвиток припинився унаслідок високої 
температури повітря та нестачі вологи у ґрунті. 
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Багаторічний досвід вирощування гречки у Науково-дослідному інституті 
круп’яних культур ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-
технічного університету свідчить, що отримувати врожай гречки у проміжних 
посівах можна у середньому в трьох з чотирьох років вирощування. Середня 
багаторічна врожайність за оптимального строку сівби становить 17,7 ц/га, за 
післяукісного – 13,6, за післяжнивного – 9,4 ц/га. Вирішальними при цьому є  
генетичні особливості сорту. Найкраще проявляє себе у проміжних посівах сорт 
Степова, врожайність якого у післяукісних та післяжнивних посівах у 
середньому складає відповідно 15,7 та 10,5 ц/га. Проміжні посіви гречки 
рекомендують здійснювати відразу після збирання пшениці озимої на зелений 
корм (післяукісно).  

Для післяжнивного вирощування гречки після ріпаку озимого 
рекомендують сорти Єлена і Степова з можливістю додаткового використання 
посіву у медоносному конвеєрі.  

Дослідженнями В.М. Сендецького продовж 2013-2015 років у ПФ «Богдан 
і К» Івано-Франківської області встановлено, що посіви гречки на сидерат у 
проміжних посівах найвищу врожайність зеленої маси (280-357 ц/га) 
забезпечили у сумішках з гірчицею білою та редькою олійною. 

У ТОВ «Мрія» Білоцерківського району (директор М.В. Войтовик, 
кандидат с.-г. наук) 15 років землю не орають, 7 років як перейшли на 
мінімальний обробіток, а останні 8 років працюють за технологією No-till. У 
господарстві на площі 300 га ріллі щорічно 2 поля засівають соєю і одне 
пшеницею. Декілька років після збирання пшениці озимої висівали на сидерат 
гірчицю білу, а в останні роки сіють гречку сівалкою точного висіву KINZE з 
міжряддям 35 см, норма висіву 1 млн./га схожих насінин. Ні мінеральних 
добрив, ні пестицидів не застосовують і збирають по 10-11 ц/га ідеальної 
органічної (дієтичної) продукції. На кожному гектарі залишається 5-6 т 
пшеничної соломи і 2-3 т гречаної, що рівнозначно 25-30 т високоякісного 
гною. Навесні на цій площі сіють сою. 

Вирощують гречку у ТОВ «Агрофірма “Колос” Сквирського р-ну Київської 
області на чорноземах типових слабо суглинкових у проміжних (післяукісно і 
післяжнивно) посівах щорічно на площі 180-220 га, отримують врожайність 15-
28 ц/га. 

Післяукісні посіви (82-95 га) розміщують після 2 укосів люцерни, зібраної 
на корм і сінаж з одночасною оранкою на глибину 20-22 та передпосівним 
обробітком, норма висіву 95-100 кг/га насіння сорту Дев’ятка. Після збирання 
гречки на зерно виконують деструкцію соломи і рослинних решток 
біодеструктором з одночасним загортанням у ґрунт на глибину 8-12 см.  

Післяжнивні посіви (98-125 га) гречки сорту Дев’ятка здійснюють після 
збирання ячменю озимого з одночасним загортанням соломи на глибину 10-15 
см і висіванням її сівалкою CASE 5,4 з міжряддям 38 см, нормою висіву 
насіння 95-100 кг/га. Після збирання гречки на зерно здійснюють деструкцію 
соломи і післяжнивних решток з одночасним загортанням у ґрунт на глибину                               
10-12 см.  
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Деструкція соломи і післяжнивних решток (ячмінна 4-5 т/га + гречана – 2-3 
т/га) рівнозначні внесенню 30-35 т/га високоякісного компосту. 

Враховуючи багатогранне значення гречки, важливість вирощування її у 
проміжних посівах (післяукісно і післяжнивно) для збільшення виробництва 
зерна та використання зеленої маси на сидерат, соломи і рослинних решток на 
добриво на основі виконаних нами експериментальних і виробничих 
досліджень, результатів розробленої і впровадженої нами технології у ПФ 
«Богдан і К» Івано-Франківської, корпорації «Колос ВС» Тернопільської, ТЗОВ 
«Агрофірма «Колос» Київської та господарств інших областей на сучасному 
етапі розвитку землеробства доцільно:  розширити площі вирощування гречки в 
основних і проміжних посівах на зерно, що уможливить збільшити виробництво 
гречки і забезпечити внутрішній ринок та вийти на закордонні ринки.  

Використання соломи і рослинних решток гречки 
(із застосуванням деструкції препаратом “Вермистим-
Д”) забезпечить поліпшення родючості ґрунту та 
зменшить витрати на придбання пестицидів і 
мінеральних добрив. 
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Захист винограду від шкідників і хвороб 

Катерина Верещинська, державний 

фітосанітарний інспектор відділу прогнозування, 

фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків 

Управління фітосанітарної безпеки                                 

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області 

червень, 2016 / № 12 (35) 

Погіршення фітосанітарного стану виноградних насаджень останніми 

роками відбувається внаслідок порушення технології вирощування – при 

спрощенні системи основного обробітку ґрунту, незбалансованому внесенні 

мінеральних добрив, невчасному проведенні заходів захисту. 

Частина 1. Захист рослин. Втрати урожаю винограду від шкідників і 

хвороб в Україні у деякі роки перевищують 50%. Виноградники щорічно 

пошкоджують: виноградна, гронова і дворічна листовійки, виноградний зудень 

(фітоптус), численні види кліщів, філоксера. Окремими вогнищами 

розвиваються різні види совок, п’ядунів, коваликів, хрущів, скосарів, що треба 

враховувати при вирощуванні молодих насаджень і виноградних розсадників. 

Захисні обприскування винограду проти шкідників проводять препаратами, які 

дозволені до використання в Україні: децис профі, актара, карате зеон, фуфанон, 

актелік, енжіо, сумі-альфа, бі-58 новий, інші. 

На зростання шкідливості патогенних організмів найбільше впливають 
погодні умови. Найбільш розповсюдженими і небезпечними захворюваннями 

виноградної лози є мільдью (або несправжня борошниста роса), оїдіум (або 

борошниста роса), біла, сіра і чорна гнилі, чорна плямистість, інфекційне 

всихання кущів. Останніми роками поширилися такі грибні хвороби як еска, 

антракноз, альтернаріоз, плямистий некроз. Крім грибних хвороб поширені 

бактеріальні, вірусні й інші інфекційні хвороби, які різною мірою пригнічують 

розвиток виноградних кущів і знижують продуктивність насаджень. 

Виноградні насадження, що вирощуються на ґрунтах з підвищеним вмістом 

розчинного вапна, відрізняються наявністю хлорозних кущів, які відстають у 
розвитку, мають деформовану листову пластинку, недорозвинені суцвіття. При 

сильному розвитку захворювання такі кущі гинуть. У липні-серпні листові 

пластинки виноградних кущів часто ушкоджуються сонячними опіками, які є 

причиною зниження фотосинтетичної діяльності рослин і їх продуктивності.  
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Обприскування молодих плодоносних насаджень проти мілдью і оїдіуму, 

інших грибних хвороб проводять до і після їх цвітіння. З цією метою доцільно 

застосовувати системні препарати, що забезпечують гарантований захист всіх 

органів рослини (ридоміл Голд МЦ, топаз, байлетон, антракол, квадріс, хорус, 

танос, стробі тощо). Також можна застосовувати біологічний фунгіцид Планриз, 

вартість якого значно нижча вартості хімічних препаратів і який є екологічно 

безпечним, містить у своєму складі живі бактерії. Максимальна кількість 

обробок переліченими препаратами 3-4. Інтервал між обробками 7-10 днів 

залежно від погодних умов. 

Методи контролю розвитку мільдью. Вирощування комплексно стійких 

сортів, мульчування ґрунту під кущем, своєчасне внесення калійно-фосфорних 

добрив, видалення пасинків і профілактичні обробки контактними та 

системними фунгіцидами. Приблизні терміни обробок: перша проводиться, 

коли молоді пагони виросли на довжину 15-20 см, друга обробка проводиться 
перед цвітінням, третя – після цвітіння, коли ягода досягне розміру горошини. 

Методи контролю розвитку оїдіуму. Проводять агротехнічні заходи, що 

сприяють провітрюванню кущів: підв’язування пагонів, пасинкування, 

обламування пагонів, боротьба з бур’янами. Для контролю розвитку оїдіуму в 

період вегетації рослини опилюють меленою сіркою або сірчаними 

препаратами в суміші з вапном. На 1 кв. метр площі потрібно 1,5-2 г сірки. 

Співвідношення сірки до вапна 1:1. Цю роботу проводять рано вранці або пізно 

ввечері, так як в цей час сірка краще прилипає до поверхні кущів. 

Обпилювання проти оїдіуму можна поєднати з обприскуванням бордоською 
рідиною, додаючи до неї 1,0-1,5% колоїдної сірки. Перше обпилювання 

проводять після розвитку на пагонах трьох листків, друге – перед цвітінням, 

третє – після цвітіння. Якщо оїдіум все-таки з’являється, необхідно 

повторювати обпилювання через кожні 10-20 днів. 

Методи контролю розвитку білої гнилі. Після градобою необхідно 

провести обприскування 4-процентним розчином бордоської рідини і 

повторити його в разі появи білої гнилі на ягодах. Як профілактичний захід, 

попередити розвиток хвороб винограду можна шляхом створення кущам 

найкращих умов провітрювання та освітлення сонцем. 

Методи контролю розвитку чорної гнилі. Обприскування виноградників 

бордоською рідиною проти чорної гнилі проводять одночасно з 

обприскуванням проти мільдью. У разі появи чорної гнилі на ізабельних сортах 

винограду або гібридах, проводять обприскування 1% розчином бордоської 

рідини. Перше обприскування роблять до цвітіння, потім його повторюють 

після цвітіння і через 2 тижні після другого обприскування. 
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Методи контролю розвитку чорної плямистості, інфекційного всихання 

кущів. Досить важко вести боротьбу проти міцелію збудника чорної 

плямистості, який проникає глибоко у тканину деревини та швидко 

розмножується під захистом тканин господаря. Спори гриба захищені від 

фунгіцидів товстим шаром клітин. Хімічна боротьба з застосуванням відомих 

нині діючих речовин проти міцелію гриба не дає результатів. Тому вона має 

бути спрямована проти плодових тіл гриба і, особливо, проти спор, що 

поширюються. При сильному ураженні, восени після опадання листя або після 

обрізки (зимова обробка) виноградні кущі обприскують контактними 

препаратами міді. Всихаючі лози підлягають вирізуванню. При викорінюючому 

обприскуванні проводять ретельне обмивання кущів. Навесні фунгіциди 

застосовують в період появи 2-3-х листків. Подальші обприскування проти 

чорної плямистості для захисту молодого приросту збігаються з обробками 

насаджень проти мільдью та оїдіуму. Виходячи з того, що чорна плямистість є 

хронічним захворюванням винограду, за короткий термін її неможливо 

повністю ліквідувати навіть при багаторазовій ретельній зимовій та весняній 

обробці. Ефективними препаратами є антракол, купроксат, ридоміл, стробі, 
танос, хорус. 

Методи контролю розвитку антракнозу: впровадження стійких до 

антракнозу винограду сортів, своєчасні обробки контактними та системними 

фунгіцидами (антракол, акробат, купросат, ридоміл, танос, хорус). Терміни 

проведення обробок ті ж, що й проти мілдью. 

  

Частина 2. Карантин рослин. До об’єктів внутрішнього карантину 

належить американський білий метелик, який останніми роками активно 

розвивається на виноградниках та бактеріоз винограду (хвороба Пірса) –  

Xylella fastidiosa Wells et al. 

Для виноградної лози серйозну небезпеку становить бактеріоз винограду 

– економічний збиток від цієї хвороби може коливатися від часткового 

зменшення врожаю та його якості до повної його втрати. Шкодочинність 

виявляється також у скороченні довговічності виноградників. Бактеріоз 

винограду входить до 1-го Списку “Переліку регульованих шкідливих 

організмів”, яких немає на території України, а також до Списку А-1 –  

карантинні організми ЕРРО (Європейська і Середземноморська організація 

захисту рослин). 

У 1884 році в основних районах виноградарства Північної Америки –  

Каліфорнії вперше хворобу було виявлено та ідентифіковано, тут бактеріоз 

тривалий час  завдавав значних збитків. Втрати від захворювання оцінювали в 
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2-3 млн. дол. за рік, при цьому найсильніше уражувалися сорти Vitis Labrusca L. 

і Vitis Vinifera L., які становили 90% промислових виноградників. Надалі 

хвороба поширилася практично в усі південні та центральні райони Північної 

Америки, де вирощують виноград. Нині її зареєстровано в США, Коста Ріці, 

Мексиці. Крім Американського континенту, бактеріоз винограду доволі 

поширений у країнах Азії: в Індії й Тайвані. В країнах Європи та СНД його не 

виявлено. Слід зазначити, що значне збільшення обсягів імпорту та транзиту 

рослинної продукції, насамперед садивного матеріалу, з країн, маловивчених у 

карантинному відношенні, створює доволі реальну загрозу ввезення та 

поширення цього захворювання на територію нашої держави, тож увага та 

фітосанітарний контроль до нього має бути постійно. Надійно захистити 

виноградники від хвороби можна тільки за повного знання особливостей 

біології та шкодочинності збудника, застосовуючи комплекс заходів: 

фітосанітарний контроль насаджень, знання зовнішніх ознак хвороби, 

оптимальних строків проведення обстежень на всіх етапах технологічного 

процесу вирощування винограду.  

Бактерії хвороби Пірса – Xylella fastidiosa Wells et al. розмножуються лише 

в судинах: ксилемі, стеблах, корінні, в листках. У судинах утворюється кірка з 

камеді й скупчення бактерій. Руйнування та закупорювання судин в рослин 

призводить до порушення транспортування води й поживних речовин у них. 

Внаслідок цих змін погіршуються технологічні якості продуктів. Висока 

відносна вологість і помірні теплі температури повітря є найсприятливішими 

умовами для розвитку збудника Xylella fastidiosa протягом вегетаційного періоду 

рослин. Суворі зимові температури є лімітуючим чинником для розвитку 

бактерій, за яких патоген гине. Уражує бактеріоз також дерев’янисті й 

трав’янисті рослини 111 видів, що належать до 41 родини, серед них: дуб, в’яз, 
платан, слива, персик, мигдаль, люцерна. З’явилися повідомлення про це 

бактеріальне захворювання на кавовому дереві та цитрусових культурах. 

Сприятливі для акліматизації збудника хвороби є природно-кліматичні умови 

південних регіонів промислового виноградарства України, тому ймовірність її 

поширення дуже висока. 
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Надзвичайно важливими є карантинні 
заходи, які спрямовані на запобігання 
проникнення та локалізації бактеріозу винограду, 
тому проблема моніторингу цього захворювання 
актуальна для нашої країни. Карантинні заходи 
передбачають заборону ввезення в Україну 
зараженого садивного й прищепного 
матеріалу з країн, де зареєстровано 
захворювання.  

Для науково-дослідних установ дозволяється завезення сортозразків для 
науково-дослідних установ з обов’язковим розміщенням їх в інтродукційно-
карантинних розсадниках. Під час ввезення продовольчого й садивного 
матеріалу він підлягає первинному огляду на кордоні з обов’язковим відбором 
зразків для лабораторної експертизи та повторному – в місцях надходження 
продукції. При виявленні захворювання вантаж повертають або знезаражують, а 
якщо це неможливо зробити, тоді вилучають і знищують. Карантин 
запроваджують при виявленні збудника бактеріозу винограду і вживають заходів 
з локалізації та ліквідації вогнища згідно з чинними інструкціями. 

Передбачено заходи з профілактики бактеріозу винограду: 
1. Проведення обстежень виноградних насаджень у три строки:                                          

1) ранньовесняний (період сокоруху, розпускання бруньок і ріст пагонів); 2) 
літній (період інтенсивного росту кущів); 3) осінній (період плодоношення 
винограду). Уражені кущі треба викорчувати, а з чотирьох суміжних зрізати лозу 
і все спалити. Після викорчовування технічні засоби та грунт дезінфікують. 

2. Ретельний фітосанітарний відбір прищепного садивного матеріалу. 
3. Під час щеплення саджанців, щоб убезпечити від зараження й 

подальшого поширення бактеріозів, чубуки прищепи та підщепи потрібно 
замочити на 24 год у розчині 0,06%-ного ДНОКу з подальшим промиванням їх 
водою. 

4. Перед висаджуванням саджанців їх треба ретельно оглянути. 
Вибраковані саджанці з ознаками бактеріозу винограду слід спалити. 

5. Виноградники закладають на площах, де раніше його не вирощували 
впродовж 10-12 років. Під час оздоровлення земель від збудника цієї хвороби 
слід дотримуватися сівозміни (найкращі попередники: овес, жито, ячмінь, 
пшениця, а також рослини, які містять фітонциди: цибуля, часник). 

6. Використовують фунгіциди, які містять мідь: а) після підрізання лози 
дезінфікують рани 5%-ним розчином бордоської рідини (блу бордо); б) перед 
розпусканням листків обробляють 2%-ним розчином бордоської рідини (блу 
бордо); в) у стадії трьох листків обробляють 2%-ним розчином бордоської 
рідини (блу бордо); г) під час вегетації обробляють препаратами групи міді 
(бордо ізагро, купроксат, купротекс тощо). 

7. Регулярно проводять боротьбу з комахами – переносниками бактеріозу 
винограду й знищують бур’яни – резерватори хвороби, застосовуючи препарати 
згідно з “Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в 
Україні”. 
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09:30 – 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:15 Вступне слово. Мета заходу 

10:15 – 11:00 Гармонізація українського законодавства з європейськими вимогами 

11:00 – 11:30 Перерва на каву 

11:30 – 12:15 Процедури, засновані на принципах НАССР. Перші кроки з 

впровадження. Виконання гігієнічних вимог – програм-передумов 

системи НАССР. Практичні поради 

12:15 – 13:15 Послідовність впровадження принципів НАССР 

13:15 – 14:00 Перерва 

14:00 – 14:30 Переваги і недоліки використання консультаційних послуг з 

впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР. Оптимізація 

затрат. Навчання персоналу 

14:30 – 15:00 Специфічні вимоги. Реєстрація/затвердження підприємств, НАССР, 

простежуваність, оцінка ризику 

15:00 – 15:30 Огляд добровільних стандартів безпечності та якості харчових продуктів. 

Відмінності між вимогами законодавства і вимогами стандартів. Оцінка 

доцільності сертифікації 

15:30 – 15:45 Економічний ефект від впровадження НАССР 

15:45 – 16:00 Принципи аудитування процедур, заснованих на принципах НАССР 

компетентним органом 

16:00 – 16:30 Обговорення 

 

В рамках реалізації Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік                

Мінагрополітики спільно з Проектом ЄС заплановано проведення навчального 

семінару для підприємств харчової та переробної промисловості на тему: «Нове 

харчове законодавство. Завдання, відповідальність та нові можливості для 

операторів ринку. Практичні аспекти впровадження процедур, заснованих на 

принципах HACCP». 

Семінар відбудеться 14 липня 2016 р. у м. Львів. Участь у семінарі 

безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Детальна інформація необхідна для 

участі у семінарі в контактної особи.   

Слід нагадати, що у зв’язку з реформуванням системи державного регулювання 

у сфері безпечності харчових продуктів оператори ринку харчових продуктів 

зобов’язані розробляти та вводити в дію постійно діючі процедури, засновані на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР). 

 

14 липня семінар «Практичні аспекти впровадження процедур,  

заснованих на принципах НАССР» на Львівщині 

Програма семінару  

Контактна особа: Катерина Олинець, тел.:(032)235-56-23;  e-mail: vhp_lviv@ukr.net  
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 30.06.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 18,00 19,00 19,00 

Капуста білокачанна  1,00 1,00 1,00 

Капуста броколі 12,00 13,00 14,00 

Кабачок  цвітна 3,00 3,00 4,00 

Кабачок  ранній 3,00 3,00 3,50 

Морква рання 6,00 6,00 6,00 

Буряки столові  круглі  3,00 4,00 5,00 

Помідор салатний 
рожевий 

15,00 17,00 18,00 

Помідор салатний 
червоний 

9,00 10,00 13,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

5,00 6,00 7,00 

Кріп 10,00 15,00 20,00 

Перець конусоподібний 14,00 15,00 15,00 

Щавель 20,00 30,00 35,00 

Шпинат 30,00 30,00 30,00 

Цибуля ріпчаста  4,00 4,00 4,00 

Капуста цвітна 4,00 5,00 5,00 

Картопля Белароса  2,00 3,50 4,00 

Гриб печериця  18,00 20,00 22,00 

Абрикос 20,00 20,00 20,00 

Вишня 25,00 26,00 30,00 

Персик 20,00 25,00 25,00 

Суниця садова, гат. вищ.  26,00 30,00 35,00 

Смородина чорна 25,00 25,00 25,00 

Мед  65,60 80,00 100,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

8,00 9,00 12,00 

Свинина  печінка 23,00 24,00 24,00 

Куряче стегно 44,00 44,00 44,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Тренінг-семінар «Підготовка 

проектних пропозицій МСБ 

за програмою «COSME» 

05 липня 2016 р. 

 

м. Київ, Торгово-

промислова палата 

України, вул. Велика 

Житомирська, 33 

www.ucci.org.ua 

Конференція «Молочна 

ферма. Здорове поголів’я – 

якісне молоко»  

06-07 липня 2016 р. 

м. Полтава, Ресторанний 

комплекс “Європа”, вул. 

Майдан Незалежності, 

5-Б  

www.agrotimes.net 

День поля компанії  

«Астра» 

14 липня 2016 р. 

 

Київська обл., 

Тетіївський р-н,  

с. Скибинці,  

Будинок культури  

www.astra-group.com.ua 

20 років «Святу меду»  

на Полтавщині 
05-07 серпня 2016 р. 

м. Полтава,  

вул. Гоголя, Площа 

театру ім. М.В. Гоголя   

www.med.lviv.ua 

«Сорочинський ярмарок 

2016» 
16-21 серпня 2016 р. 

Полтавська обл.,   

Миргородський р-н.,                

с. Великі Сорочинці  

www.yarmarok.in.ua 

III Національний день 

картоплі 
17 серпня 2016 р. 

Житомирська обл., 

м. Андрушівка, 

Підприємство “Iмпак”, 

вул. Лисенка,25 

www.potatoday.com.ua 

Виставка-ярмарок 

сільськогосподарської  

та декоративної птиці  

26-27 серпня 2016 р. 

м. Черкаси, Черкаська 

дослідна станція 

біоресурсів НААН,  

вул. Онопрієнка,10  

www.avianua.com 

Міжнародна конференція 

«Карпатські бджоли в 

Євразійськім просторі» 

23-25 вересня 2016 р. 

Закарпатська обл.,                   

м. Мукачево, готель 

“Інтурист”,                            

вул. Духновича,93 

www.med.lviv.ua 

II Міжнародна конференція 

Українське грибівництво: 

шлях до стабільності 

06-08 жовтня 2016 р. 

м. Одеса, 

Готельний комплекс 

“GAGARINN”, 

  Гагарінське Плато,       

5-Б 

www.umdis.org/conference 

 

Міжнароднa  виставка 

«Speciality & FineFood Faire 

2016» 

04-06 вересня 2016 р. 

 

Велика Британія, 

м. Лондон 

 

www.specialityandfinefoodfairs.co.uk 
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Редакційна колегія видання:   
 

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

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

Вуйцик І.М. –  ГО “Львівська аграрна палата” ;  

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

Солоненко З.І. –   директор Львівської  обласної  виставки  аграрного  

та промислового комплексів області “Львів-Експоцентр”;    

Cоломонко Д.О. – Львівський національний університет ветеринарної 

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

Адреса редакції : м. Львів, вул. Залізнична, 16, 2-й пов.,  

тел./ф. +38 (032) 294-84-03, +38 (032) 239-26-26, (067) 803-60-32 

Періодичність видання: два рази на місяць. 

Побажання та зауваження до змісту електронного інформаційного 

бюлетеня «Вісник Агрофорум»  просимо надсилати на e-mail: 

lvivagri@gmail.com 
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Велопробіг з польськими  колегами 

українським Розточчям 

25-27 червня на Львівщині відбувся 

великий велопробіг шляхами Східного 

Розточчя, який охопив територію 

Яворівського та Жовківського районів. 

Загальна чисельність учасників велопробігу, які таким заходом пропагують 
здоровий спосіб життя,  перевищувала 120 осіб. Подібні заходи щорічно  
відбуваються у червні і привертають увагу до розвитку велотуризму  сприяючи 
збільшенню кількості їх учасників з року в рік. З української сторони активними 
учасниками велопробігу стали члени ГО “Велорава”, а з польської сторони – 
любителі велотуризму з різних кінців Польщі, частина з яких колишні та  
теперішні працівники прикордонної служби.     

Необхідно зазначити, що побідний велопробіг на території області із 
залученням українських та польських громадян відбувається вже п’ять років 
поспіль і з кожним роком кількість учасників збільшується.  

Співорганізатором проведення українсько-польського велопробігу став 
виконавчий директор Асоціації місцевих рад Жовківського району, депутат 
Жовківської районної ради, уповноважений Львівської аграрної палати від 
Жовківського району Олег Бейзик. Вагому допомогу в організації заходу надали 
сільські голови Жовківщини:  

Джерело: Львівська аграрна палата 

Замківский – Наталія Шумило, 
Камя’ногірський – Ганна Надяк, 
Бишківський – Наталія Бейзик, 
Підліссянський – Зорян Семочко та 
Погариський – Михайло Солтис.  
Вони приготували для 
веломандрівників смачну юшку, 
козацький куліш та печену картоплю, 
за що отримали слова подяки та 
оплески від учасників велопробігу. 


