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Нарада з питань проведення  

жнив на Львівщині   

01 липня в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН 
(с. Оброшино) під головуванням першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації Ростислава Замлинського проведено нараду “Жнива-
2016”. 

Перша частина наради відбулася на дослідних полях Інститут, де її 
учасники – агровиробники області, мали змогу побачити стан різних видів 
зернових культур і одержати консультації фахівців про особливості та часові 
періоду жнив в поточному році. 

  

В  нараді прийняли участь представники спеціалізованих структурних 
підрозділів органів державної влади, зокрема Головного управління ДСНС у 
Львівській області, які звернули увагу на необхідність дотримання правил 
протипожежної безпеки при збиранні та зберіганні нового урожаю. Важлива 
увага на нараді приділялася і додержанню вимог законодавства з питань 
охорони праці, здісненню вагового контролю вантажного транспорту, який 
транспортує зібраний урожай зернових тощо. 

Ростислав Замлинський у своєму виступі також звернув увагу присутніх 
на необхідність налагодження співпраці аграріїв з бджолярами області, 
зважаючи на їх скарги стосовно отруєння бджіл внаслідок використання на 
полях хімпрепаратів.  

Друга частина наради розпочалася з 
урочистого нагородження Почесною 
грамотою Львівської обласної державної 
адміністрації багаторічного фахівця  
Інституту Марії  Свідерко. Багаторічна 
наукова і практична праця                                   
Марії Свідерко присвячена дослідженню 
питань вирощування зернових культур в 
Західному регіоні України.  

Джерело: Львівська аграрна палата 
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2 липня п.р. в с. Білявці Бродівського району на базі ФГ «Романці» 
відбулася нарада-семінар на тему: «Розвиток територій через розвиток малих 
форм господарювання: об’єднані селянські господарства, фермерські 
господарства, кооперативи». 

Учасниками семінару стали  керівників органів місцевого самоврядування, 
голови сільських рад, керівники фермерських господарств, які ініцюють 
розвиток малих форм господарювання та кооперації на селі. 

Голова асоціації фермерів Бродівського району  Анатолій Биць звернув 
увагу присутніх на необхідність використання світового досвіду для розвитку 
малих форм господарювання на селі та забезпечення сталого розвитку 
сільських територій. Присутні на семінарі голова Бродівської 
райдержадміністрації Орест Цигилик та голова Бродівської районної ради 
Євген Швед розповіли про можливості району в підтримці малих форм 
господарювання. 

Директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз ознайомила з можливостями для  реалізації 
проекту “500 успішних господарств” в районі, розповіла про успішний досвід 
створення кооперативів в рамках даного проекту на території області  і надала 
інформацію про можливості фінансової підтримки виробників 
сільськогосподарської продукції з обласного бюджету.   

Голова сільського ради Лосятина Тернопільської області Надія Залевська 
наголосила на перевагах розвитку сільськогосподарської кооперації та 
представила позитивний досвід створення ягідного кооперативу на території 
очолюваної нею сільської ради. Створення кооперативу в 2000-х роках хоча і 
було ризиковим кроком, проте на даний час його діяльність дозволила 
підвищити добробут жителів громади і вирішити численні соціальні та 
інфраструктурні проблеми села, – зазначила Н. Залевська.  

Начальник районного управління Держгеокадастру Оксана Строзюк 
представила інформацію про діюче законодавство щодо земельних угідь, 
механізмів передачі угідь в оренду та користування.   

Агровиробники району в межах проведення семінару мали змогу 
поспілкуватися та одержати відповіді на актуальні питання від керівників 
районних служб ветеринарної та фітосанітарної служби. 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації   

. 
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Провідне господарство Львівщини  

з промислового вирощування 

хмелю   

2 липня відбулася робоча 
зустріч директора Департаменту 
агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації 
Наталії Хмиз на базі ПАФ 
“Щедрий урожай” Бродівського 
району. 

Керівник підприємства Василь Гуляйгородський розповів про сучасний стан 
та проблемні моменти, які стримують розвиток хмелярства в Україні.                     
ПАФ “Щедрий урожай” займає одні  з провідних позиції на національному ринку 
з вирощування хмелю, забезпечуючи майже 10 % обсягів виробництва в державі.   

Василь Гуляйгородський зазначив, що сучасне промислове вирощування 
хмелю вимагає істотних капіталовкладень не лише власне у сучасні сорти хмелю, 
а і в будівництво систем штучного зрошування, придбання енергоефективного 
обладнання для сушарок тощо. Незважаючи на складну економічну ситуацію в 
Україні керівник підприємства бачить перспективу в розширенні виробництва 
хмелю.  

Важливу увагу ПАФ “Щедрий урожай” приділяє також диверсифікації 
виробництва, а тому підприємство здійснює інвестиції у вирощування ягідних 
культур і топінамбура.           

Джерело: Львівська аграрна палата 
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Практичний семінар з впровадження процедур,  

заснованих на принципах НАССР на Львівщині 

14 липня на базі ринку 
сільськогосподарської продукції “Шувар” у 
Львові експерти Проекту ЄС 
“Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні”  
з ініціативи Мінагрополітики проведено  
Практичний семінар з впровадження 
процедур, заснованих на принципах НАССР.   

Із вступним словом до учасників семінару звернулась директор 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз, яка 
наголосила на важливості адаптації підприємств до нових законодавчих вимог, 
що відкриває можливості для розширення внутрішніх та зовнішніх ринків збуту. 

Керівник проекту ЄС Тоні Віл звернув увагу, що подібні семінари відбулися 
з ініціативи Мінагрополітики практично в усіх областях України і експерти 
проекту надали вичерпну консультацію зацікавленим товаровиробникам.    

У рамках семінару представники підприємств харчової промисловості та 
фермерських господарств Львівщини  одержали відповідь на практичні питання  
пов’язані з вимогами нового харчового законодавства України, законодавчо 
встановленими часовими вимогами щодо їх впровадження і відповідальністю 
операторів ринку.  

Експерт проекту Юрій Оглашенний в 
доповіді звернув увагу  на економічний ефект 
для бізнесу від впровадження стандарту 
залежно від галузевої спеціалізації 
виробництва. 
Джерело: Львівська аграрна палата 

Заступник керівника проекту 

Яна Добідовська детально 

розповіла про законодавчі нюанси 

нового харчового законодавства, 

зокрема пов’язані з специфікою 

запровадження ризик-орієнтованого 

підходу до здійснення державного 

контролю і впровадженням системи 

простежуваності. Важливу увагу 

експерт приділила питанню вимог 

до маркування продовольчих 

товарів. 
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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 

липень, 2016 / № 13 (36) 
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Перші партії української смородини врожаю 2016 року з’явились на ринку 

Польщі на початку липня. Продукцію було відправлено через Експортний міст 
“Львів-Варшава”, який на початку липня був заснований на базі                  
ОРСП “Шувар”, найбільшого гуртового ринку сільськогосподарської продукції 
в Україні. 

“Ми досить відповідально готувались до цієї події: шукали надійних 
постачальників якісної продукції в Україні та потенційних покупців у Польщі. 
Перша експериментальна партія смородини, яку ми експортували цього тижня, 
становила всього кілька сотень кілограмів, але цей експеримент, на щастя, 
виявився вдалим, – коментує подію Ігор Плотиця, директор ОРСП “Шувар”. – 
Попит на якісну українську смородину у Польщі та країнах Прибалтики зараз 
досить стабільний, тому, вже наприкінці цього робочого тижня ми плануємо 
відвантажити на ринок ЄС одразу кілька тон цієї ягоди”. 
Спеціалісти Інформаційно-аналітичного центру “Шувар” повідомляють, що з 
наступного тижня через Експортний міст буде відправлено в Польщу перші 
партії українських кавунів, потім асортимент буде збільшено за рахунок 
малини, чорниці та сезонних овочів. 

“Ми пропонуємо співпрацю будь-якому українському виробнику, який 
зможе забезпечити стабільні поставки якісного товару або сировини, – 
розповідає Ігор Плотиця. – Зараз ми на стадії перемовин щодо співпраці з 
новими європейськими покупцями, серед яких не тільки оптові компанії, а й 
переробники. Про наявність попиту на продукцію ми будемо оперативно 
сповіщати потенційних постачальників через новини на нашому сайті та 
шляхом прямого контакту. Також, сподіваємось на те, що професійні 
виробники відгукнуться на нашу пропозицію співпраці, бо це реальна 
перспектива презентувати свою продукцію на ринку ЄС, одному із найбільших 
світових ринків збуту”. 

Цього року ОРСП “Шувар” відпрацював принципово новий механізм 
співпраці з українськими виробниками та європейськими покупцями. 
Фактично, фахівці ОРСП “Шувар” переймають на себе усю відповідальність з 
усіх питань логістики та збуту продукції на власному торгівельному 
майданчику на ринку “Bronisze”(Варшава, Польща). Саме тому, початок роботи 
Експортного мосту “Львів-Варшава” – це ковток свіжого повітря для 
українського виробника. 
Джерело: www.shuvar.com 

 

Експортний прорив: смородина українських 

фермерів підкорює ринок ЄС 
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Львівщиною продовжують 

«мандрувати» ярмарки 

В районах та містах області продовжується практика проведення 
«мандрівних» ярмарок «Добрі традиції Галичини». Традицію проведення, 
започатковану на Львівщині, підтримано управлінням агропромислового 
розвитку Стрийської райдержадміністрації, зазначив начальник управління 
Василь Лесів.  

На центральній площі м. Стрий свою продукцію представили близько                      
15 виробників серед яких були не лише місцеві виробники, але й з сусідніх 
районів та областей.   

 
Відвідувачі ярмарку мали 

змогу придбати якісну 
продукцію бджільництва, 
ковбасні вироби, бринзу і 
сулугуні, борошно та 
хлібобулочні вироби. 

 Родзинкою ярмарку стало 
приготування страв козацької 
кухні та гуцульських смаколиків. 
Джерело: Департамент 
агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації 

 
Графік проведення мандрівних ярмарків  

“Добрі традиції  Галичини” на Львівщині 

Район Дата  Місце проведення  

Самбірський 23 липня 2016 р. м. Самбір, вул. Валова 

Яворівський 19 серпня 2016 р.  м. Яворів, пл. Ринок 

̽ - можлива зміна місця проведення заходу. Детальну інформацію Ви можете дізнатися в 

контактної особи - координатора проекту: Катерина Олинець, тел.:(032)235-56-23; e-mail:  

vhp_lviv@ukr.net  
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З вітальним словом до учасників конференції звернулась заступник 
директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА   
Людмила Гончаренко, яка зазначила на важливості заходу для розвитку 
вітчизняного садівництва та переробної промисловості, впровадження новітніх 
технологій, пошук інвесторів та партнерів. Також Л. Гончаренко повідомила, 
що за останні три роки на Львівщині активно розвивається садівництво та 
ягідництво. Щорічно під багаторічні насадження додатково залучається від                                 
100 до 650 га. У 2015 році в області вироблено106,7 тис.тонн плодів і ягід, або 
на 7,7 % більше, ніж у 2014 році.  

Міжнародна конференція  

«Технології та інновації: від землі  

до готового продукту» у Львові   

1-2 липня у Львові відбулася 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Технології та інновації: від 
землі до готового продукту». 

Учасниками конференції стали близько 300 представників садівничої та 
переробної галузей з усіх куточків України та зарубіжжя. У конференції також 
взяли участь і обговорили актуальні питання садівництва і переробки 
представники компаній з Казахстану, Німеччини, Австрії, а також Нідерландів. 
Організатором конференції виступив міжнародний інформаційний проект 
«Садівництво і Виноградарство & Напої. Технології та Інновації». 

Учасники конференції поділилися особливостями вирощування фруктів за 
сучасними стандартами, а також секретами виробництва унікальних 
українських напоїв та інших продуктів на базі плодів і ягід, а також розвитку 
ринку горіхоплідних культур та технологіям вирощування горіхів. 

Протягом другого дня конференції її учасники  відвідали підприємства 
Львівщини, які займаються вирощуванням ягід і фруктів, їх комплексною  
переробкою та виробництвом соків. 

Джерело: Львівська аграрна палата 



11 

липень, 2016 / № 13 (36) 

ХХХ Ювілейна сільського господарська виставка  

в Люблінському воєводстві  Польщі  

9-10 липня 2016 року в гміні Сітно 
Люблінського воєводства Республіки Польща  
відбулася ХХХ Ювілейна Виставка Свійських 
Тварин, Машин та обладнання для потреб 
аграрного виробництва (XXX Jubileuszowa 
Wystawa Zwierzat Hodowlanych, Maszyn i 
Urzadzen Rolniczych), яка систематично 
проводиться з 1980-х років. 

В межах заходів виставки відбулися численні тематичні конкурси з 

визначення найкращих тварин молочного та м’ясного напрямів продуктивності, 

які утримуються фермерами Люблінського воєводства, а також конкурс з 

визначення фермера-власника найкращих коней. 

Численні учасники виставки також мали змогу прийняти участь у 

спеціалізованих семінарах присвяченим технологіям вирощування, утримання  і 

годівлі ВРХ, свиней, спеціалізованих навчальних заходах з бджільництва. Участь 

у виставці прийняв голова управи Львівської аграрної палати Ігор Вуйцик, який 

ознайомився з сучасними напрямами аграрної технологічної політики Польщі.  
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Джерело: Львівська аграрна палата 
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Джерело: www.shuvar.com.ua 

 

 

ТзОВ “Галичина-Захід” – це сучасна сільськогосподарська компанія із 
100% данськими інвестиціями. Підприємство спеціалізується на вирощуванні та 
реалізації високоякісного товарного поголів’я свиней та виробництві кормів.  

Завдяки залученим інвестиціям у поточному році підприємство планує 
збільшити загальну проектну потужність за рахунок введення в експлуатацію 
нових виробничих приміщень, придбати нову техніку та розширити виробничі 
площі. 

Днями привітати підприємство-ювіляр завітала директор Департаменту 
агропромислового розвитку ЛОДА Наталія Хмиз: “Ми пишаємося колективом 
ТзОВ “Галичина-Захід”, який успішно розвиває галузь свинарства і є передовим 
серед підприємств Львівщини та України. Підтвердженням цих досягнень є 
щорічні нагороди та відзнаки, які заслужено отримує підприємство”. 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації  

У 2016 році, у рік 10-річчя з дня свого 
заснування, ТзОВ “Галичина-Захід” Стрийського 
району підписало угоду з данськими інвестиційним 
фондом про залучення 8 млн євро. Про це повідомила 
директор Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

У свій ювілейний рік ТОВ “Галичина-Захід”  

залучило 8 мільйонів євро інвестицій 

ТзОВ “РСП “Шувар” - переможець  

у номінації  “Сумлінний платник  

податків  у сфері управління  

активами та нерухомістю” 

Асоціацією платників податків України в 2011 році започатковано 
проведення щорічного Всеукраїнського рейтингу “Сумлінні платники 
податків”, метою якого є створення сприятливих умов для розвитку 
взаємовигідної співпраці між державою і бізнесом. 

8 липня 2016 року, відбулося засідання Львівської обласної рейтингової 
комісії для визначення переможців обласного рівня Всеукраїнського рейтингу 
“Сумлінні платники податків 2015”. Члени рейтингової комісії ознайомились 
із результатами оцінювання номінантів та переможців. Після розгляду та 
обговорення заявок, були визначені  33 підприємcтва-переможці обласного 
туру Всеукраїнського рейтингу у 12 номінаціях та по категоріях: мале, середнє 
та велике підприємство. 

ТзОВ “РСП “Шувар” уже вп’яте стає переможцем в номінації 
“Сумлінний платник податків у сфері управління активами та нерухомістю”. 



14 

Земля, зайнята водним об’єктом, має 

включатися до декларацiї з плати за землю 

Державна фіскальна служба України у листі від 27.05.2016 р. №11715/6/99-

99-12-02-03-15 надала роз’яснення, що сплата орендної плати за водний об’єкт не 

звiльняє вiд сплати орендної плати за земельну дiлянку пiд цим об’єктом. 

Таким чином, земля, зайнята безпосередньо водним об’єктом – ставком має 

включатися до податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або 

орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власності). 

Джерело: www.dtkt.com.ua 

Скарга на продавця є підставою 

 для документальної перевірки 

 
Отримання Державною фіскальною службою України заяви зі скаргою 

(додаток 8 до декларації з ПДВ) є підставою для проведення документальної 
позапланової перевірки продавця з метою з’ясування достовірності та повноти 
нарахування ним зобов’язань з податку за вказаною операцією 

ДФС України у листі від 29.06.2016 р. № 14194/6/99-99-15-03-02-15 нагадує, 
що у разі порушення продавцем граничних термінів реєстрації податкової 
накладної та/або розрахунку коригування покупець має право скористатися 
положеннями п. 201.10 ПКУ та додати до деклараці за звітний податковий 
період заяву із скаргою на продавця. 

Це право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають 
за граничним терміном подання декларації за звітний (податковий) період, у 
якому не надано податкову накладну. 

До заяви додаються: 
- копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують 

факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, 
- або копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких 

товарів/послуг. 
Отримання податківцями такої скарги є підставою для проведення 

документальної позапланової перевірки продавця з метою з’ясування 
достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за вказаною 
операцією. 

При цьому така заява зі скаргою не є підставою для покупця товарів/послуг 
для включення суми податку до складу податкового кредиту за податковою 
накладною, щодо якої таку скаргу складено. 
Джерело: www.dtkt.com.ua 
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Нові правила отримання відомостей з ЄДР 

З 17.06.2016 р. набрав чинності Порядок надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 
р. № 1657/5. 

Відомості з ЄДР надаються за допомогою програмних засобів ведення 
цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову 
юридичну силу та містять обов’язкове посилання на ЄДР, крім документів, що 
містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі. 

У паперовій формі надаються: 
- виписка з Єдиного державного реєстру, яка надається державним 

реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України, на аркушах 
формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з 
проставлянням підпису та печатки державного реєстратора; 

- витяг з Єдиного державного реєстру, який надається уповноваженою 
особою суб’єкта державної реєстрації (крім державного реєстратора 
Міністерства юстиції України або його територіального органу), центру надання 
адміністративних послуг, нотаріусом, на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) без 
використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки; 

- документи, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 
особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи 
- підприємця (далі – реєстраційна справа), які надаються державним 
реєстратором суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону 
уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі, шляхом 
виготовлення копій таких документів з проставлянням підпису та печатки 
державного реєстратора на кожній сторінці. 

В електронній формі надаються: 
- відомості з ЄДР через портал електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи (далі – портал електронних сервісів); 

- відомості з ЄДР у форматі бази даних або в іншому форматі у режимі 
реального часу на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором 
ЄДР. 
Джерело: www.epodatok.com.ua 

липень, 2016 / № 13 (36) 



16 

Враховуючи провідні позиції України в світі, як виробника та експортера  
сільськогосподарської продукції, створення ефективної та прозорої системи 
регулювання ГМО є вкрай важливим. Чинне законодавство є досить об’ємним та 
недосконалим. В Україні не зареєстрований жодний ГМО, таким чином 
вирощування, завезення його є незаконним. 

Однак, згідно інформації з бізнес середовища аграрного сектору, сільське 
господарство України не є вільним від ГМО. Генетично модифіковані організми 
потрапляють до харчових продуктів через партії ввізного товару.  Крім того ГМ-
картопля була розведена в Україні ще в 1990 роки. За умов, що існували на той 
час, неможливо було забезпечити обмежене використання насіння. 

За підрахунками підприємців від 50 до 80 відсотків сої, що вирощується в 
Україні, є генетично модифікована. Крім того, близько 30 відсотків продуктів 
харчування містять ГМО. Яка політика в цьому напрямку в ЄС та США?  

Якщо говорити в загальному то ЄС демонструє політику “краще бути в 
безпеці, аніж жалкувати”, базуючись на принципах запобігання. Цей принцип 
говорить про те, що у випадку вивільнення ГМО у навколишнє середовище 
може завдати йому шкоди, але якщо така шкода не повністю доведена, то така 
діяльність не може бути дозволена. Він відображений у Картахенському 
протоколі про біобезпеку. 

Згідно з принципом еквівалентності у США генетично модифіковані 
продукти та корми, що мають достатню схожість з їх звичайними аналогами, 
можуть вважатися однаково безпечними для продовольства і не потребують 
всебічної експертизи щодо біобезпеки. Внаслідок цього норми США є достатньо 
ліберальними на противагу обмежуючим законом ЄС. Про це свідчать і площі 
генетично модифікованих сільськогосподарських культур, в ЄС – 108 тис. га, в 
США – понад 62 млн. га (2008 р.) 

Питання ГМО та дозволів на них стосується доступу до ринку. 
Регуляторний режим може суворо обмежити доступ до ринку іноземних 
продуктів. Тому продукти України мають відповідати внутрішнім вимогам ЄС, 
включаючи ті, що стосуються критеріїв надання дозволів і лімітів присутності 
ГМО. Таким чином для України дуже важливо завершити розробку 
законодавчих та організаційних норм щодо використання ГМО та 
імплементувати їх. З політичної та економічної точок зору, беручи до уваги 
бажання України отримати членство в ЄС, треба наслідувати ЄС у питаннях 
ГМО. Так вона надішле зрозумілий сигнал своїм торгівельним партнерам, що є 

 ГМО на практиці 

Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку  
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особливо важливим в цьому “дуальному” світі, де ЄС та США не мають згоди 
у питаннях щодо ГМО, та де ЄС не бажає змінювати свою політику з цього 
приводу. 

Тим часом Верховна Рада України розглядає законопроект №3446 від                    
10 листопада 2015 року про заборону генетично модифікованих продуктів. 
Запропоновано внести зміни в Закон України “Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні 
генетично модифікованих організмів”, зокрема шляхом встановлення заборони 
на експорт, імпорт, транзит продукції, виробленої з застосуванням ГМО, за 
винятком тих, якi призначені для науково-дослідницьких цілей. 

Пропонується відмінити систему державної реєстрації ГМО, у зв’язку                              
з тим, що на практиці система безпеки продукції з ГМО для населення не діє. 
Державні реєстри не створені, а ті що створені, не містять ніякої інформації 
через відсутність реєстрації. Oскільки карна відповідальність не  передбачена, 
пропонується залишити застосування адміністративної і дисциплінарної 
відповідальності. 

В заключних положеннях законопроекту доручається Кабінету Міністрів 
України забезпечити прийняття нормативно-правових актів для реалізації 
Закону. 

Крім того, зміни вносяться в Закон України “Про безпеку і якість харчових  
продуктів” згідно яких харчовий продукт з ГМО не визнається новим харчовим 
продуктом. 

В той час, як обговорювався законопроект, при допомозі екс-міністрів                             
О. Павленка та А. Абромавічуса, фірма “Монсанто”, яка має негативний імідж 
і в США відома “як небажаний сусід” будує насіннєвий комплекс у 
Житомирській області. Це після того, як під тиском громадськості Вінницької 
області, де планувалось будівництво, її просто виставили за межі області. 
Якщо цей проект буде здійснено, і відбудеться, з другої спроби, поглинання 
фірмою “Монсанто” швейцарської компанії “Сенгента”, Україна отримає 
монстра, який буде контролювати понад 40% ринку насіння кукурудзи і ріпаку, 
не виключено з ГМО. 

  Крім того, в травні 2016 року закінчились терміни реєстрації 
Єврокомісією препарату гліфосат (раундап), який зареєстрований в Україні і 
має дуже широке використання. Найближчим часом буде вирішуватись 
питання реєстрації, або відмови. 

Маючи приклад відмови в реєстрації препарату Харнес, цієї ж компанії  
“Монсанто”, не виключено що така доля чекає і цей препарат, до якого є багато 
претензій. В такому випадку Україна матиме певні проблеми з експортом 
сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, немає чітко визначеної політики щодо ГМО, немає 
системних досліджень впливу на людей та тварин,повільно розробляються  
законопроекти та норми. Щодо реформування системи управління та 
контролю, згідно вимог євростандартів, то тут більше запитань ніж відповідей. 
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Чому українському селу потрібна негайна суцільна 

кооперація, в тому числі неприбуткова обслуговуюча? 

Віктор Горбанюк, науковий співробітник,  

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Розглянемо стан ринкового ціноутворення в сучасних умовах для того, щоб 
зрозуміти конкретні шляхи виходу з даної ситуації і чому кооперативний сектор зі 
своїм особливим специфічним статусом в багатоукладній економіці являється 
рушійною силою позитивних суспільних  процесів. 

За 2014 рік 

   «Виробник» «Заготівельник»   «Переробник»   «Торгівля»    «Споживач» 

        ціна            ціна                       ціна        ціна                ціна                                

2,79 грн/л б/ж    2,79+0,60               3,39 +9,35      12,74+2,55     15,29 грн/л б/ж 

                                     2,5% жирн.9,37 грн/л          9,37 +1,87     11,24 грн/л 2,5% 

Заготівельна організація закупила в товаровиробника молоко, яке 
відповідає ДСТУ 3662-97, базисної жирності 3,4% і білка 3% по ціні 1 літра – 
2,79 гривень, реалізувала його на переробне підприємство по ціні – 3,39 гривень 
за літр, відповідно, того ж стандарту, останнє переробивши молоко в готовий 
продукт, молоко пастеризоване, 2,5% жирності, відпустило його в торгову 
мережу по ціні – 9,37 гривні, в перерахунку на 3,4% жирності – 12,74 грн. за                
1 літр, що в 4,6 рази більше ціни товаровиробника, торгівля за рахунок торгової 
націнки в 20 відсотків довела ціну для споживача – 11,24 грн. за 1 літр, що в 
перерахунку у 3,4% жирності молока складає для споживача –  15,29 гривень. 
Для порівняння, переводимо в базисну жирність молоко в ланцюжку від 
виробника до споживача, що дає можливість спів ставити ціни. І що ми бачимо? 
А бачимо ми те, що питома вага ціни виробника до кінцевої ціни споживача 
складає, лише 18,25%, заготівельника – 3,9%, переробного підприємства – 
61,2%, торгівлі – 16,7%, а в загальній ланці, на посередницькі структури 
припадає – 81,8 відсотків. Те саме, тільки станом на 11.03.2016 року, один із 
спеціалізованих магазинів міста Бар, Вінницької області, молоко пастеризоване, 
відомий бренд, 1 л, 0,5% жирності, ціною – 18,36 гривень, вхідною ціною в 
магазин – 15,30 гривень за літр. Для порівняння, перерахуємо молоко у базисну 
жирність 3,4 з врахуванням того, що закупівельна ціна для виробника молока на 
даний період складала лише 3,20 гривень за 1 літр:        

За 2016 рік 

3,20 грн/л б/ж     3,20+0,96     4,16+99,88     104,04+20,81   124,85грн.л б/ж                                         

0,5% жирності                                15,30         15,30+3,06    18,36 грн.л   0,5%  
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Уже, в цьому випадку питома вага виробника до кінцевої ціни продаж 
зменшилася до 2,56%, заготівельника до 0,8%, торгівлі залишилася на 
попередньому рівні – 16,7%, в той час, як питома вага переробної 
промисловості зросла до 80 відсотків, при тому, що на посередницькі 
структури припадає – 97,5 відсотків і ріст ціни при перерахунку у базисну 
жирність переробного підприємства до ціни, яку одержав виробник молока 
збільшується в 31,2 рази. При цьому виникає цікаве запитання до фіскальних 
органів, а з якої ціни переробне підприємство і торгівля сплатили податок на 
додану вартість, з відпускної ціни в торгівлю – 15,30 чи 104,04 гривень за літр і 
відповідно, в торгівлі – з 3,06 чи 20,81 гривні за літр, хоча споживач справно 
сплатив свої 20 відсотків із ціни 124,85 гривень за куплену у торгівлі літру 
молока, збіднівши при цьому на 24,97 гривень. Місто Вінниця, 21.03.2016 року, 
один із супермаркетів, молоко ультра пастеризоване, 1,027 літра, 1% жирності, 
відпускною ціною 22,90 гривень. Перерахунок ціни до базисної жирності 3,4% 
і доведення місткості до 1 літра збільшує її до 75,81 гривні, питома вага 
товаровиробника - 4,2 відсотки. Цікаво, що таке ж саме молоко, цього ж бренду, 
жирністю 2,5 % має таку ж саму ціну, як і 1% – 22,90 гривні, а 3,2% – ціну 
25,90 гривень. При доведенні до базисної жирності 3,4% і до 1 літра, ціна 
першого зростає до 30,35 гривні, а другого до – 26,80 гривень. Здоровим 
глуздом пояснити подібні підходи до ціноутворення неможливо, але споживачі 
сьогодні змушені миритися з подібним становищем. 

Дослідження кореляційних взаємозв’язків проведені автором статті 
показали, що між цінами на молоко, продуктивністю корів, товарністю і 
окупністю його виробництва існує певна об’єктивна залежність, без врахування 
якої зупинити негативні процеси, які відбуваються в молочному тваринництві 
України практично неможливо. Проведений аналіз чітко визначив больові 
точки означених проблем. При фактичних цінах закупівель молока 2840,8 грн/т 
за тону у 2015 році і показнику товарності 16,8 відсотків, окупність затрат на 
утримання корови складає лише 2292 гривень в рік, що в 6–8 разів менше 
мінімального критичного рівня. Це не стимулює селян до утримання корів, яке 
коштує бюджету домогосподарства від 15 до 19 тисяч гривень в рік (11-15 
мінімальних зарплат або пенсій). 

Рівень зростання товарності на зростання окупності (фактор мотивації) не 
впливає сам по собі, а лише в поєднанні з певним рівнем ціни. Так, при рівні 
товарності молока у 50 відсотків, окупність утримання корови наступає лише 
при ціні 6243 грн/т, а при рівні 70 – при ціні 5774 грн/т. 

Ця залежність між оптимізацією цін і питомою вагою заготівель молока, а 
також вплив останніх на окупність утримання корів має надзвичайно важливе 
значення. Відповідь на це питання дасть можливість підвищити мотиваційні 
прагнення сільських товаровиробників до зростання заготівель молочної 
продукції, стабілізації,  а в перспективі і до збільшення кількості утримуваного 
поголів’я, додаткового залучення незайнятого населення, покращення якісних і 
кількісних показників молочної худоби. 
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Тому, єдиний вихід з цього катастрофічного становища в якому 
опинилося українське село є апробована в світовій і Європейських 
спільнотах практика суцільної  кооперації, в тому числі обслуговуючої 
неприбуткової, модель багатофункціонального інтегрованого неприбуткового 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу і мотиваційне 
ціноутворення на вироблену населенням молочну продукцію, а також 
організаційну допомогу по створенню перспективних їх моделей, ми Вам, 
шановні українці пропонуємо!        

Найбільше сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів створено 
у Вінницькій, Львівській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, 
Хмельницькій та ряді інших областей. Міністерством аграрної політики 
розроблено і Кабінетом Міністрів України прийнято низку нормативно-
правових актів з розбудови сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. 

Разом з тим, аналіз діяльності різних видів обслуговуючих кооперативів 
у державі показав, що, не зважаючи на вжиті заходи, розбудова 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на місцях ще не стала 
загальнодержавною справою. В першу чергу, це здебільшого пов’язано з 
нерозумінням суті основних принципів і засад функціонування 
обслуговуючих кооперативів, вигоди від кооперації самими власниками 
особистих селянських і фермерських господарств, фізичними особами –  
сільськогосподарськими товаровиробниками, керівниками кооперативних 
структур, недосконалістю законодавства, в першу чергу щодо подвійного 
оподаткування кооперативів, їх неприбуткового статусу та державної 
підтримки. 

Цією проблемою ще не перейнялися місцеві органи влади, органи 
місцевого самоврядування, громадські професійні організації аграрного 
сектора, які мають до кооперативного руху безпосереднє відношення, 
просвітяни і громадськість на загал. 

Розвиток кооперації є логічним етапом розбудови ринкової економічної 
системи у сільському господарстві та одним із шляхів комплексного 
розвитку сільських об’єднаних територіальних громад. 

У зв’язку з цим, у світовій практиці широкого розвитку набуло 
кооперування у сферах, що надають послуги сільськогосподарському 
виробнику в організації таких процесів, як збут i переробка виробленої 
продукції, матеріально-технічне забезпечення та інші види обслуговування 
виробництва шляхом створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Через систему кооперативів, що належать безпосередньо 
сільгоспвиробникам, реалізується понад 50 відсотків продукції молочарства в 
Бельгії, Великобританії, Польщі, а у Нідерландах, Австрії та Данії ця частка 
сягає 95 відсотків. Практично 90 відсотків молокозаводів у країнах 
Європейського Союзу та Північної Америки є кооперативними.  
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Через свої кооперативи, фермери продають понад 60% оливкової олії в 
Іспанії та Греції, 69% м’яса у Фінляндії, 72% фруктів та овочів у Бельгії, 95% 
вирощених квітів у Нідерландах, понад 50% зерна у Франції та Австрії 
зберігається на кооперативних елеваторах, що належать не посередникам, а 
сільгоспвиробникам. 

Про актуальність та важливість розвитку кооперації говорить те, що 
Генеральна асамблея ООН 18 червня 2002 року прийняла спеціальну 
резолюцію 56/114 “Кооперативи в процесі соціального розвитку”, в якій 
виписано ряд рекомендацій та закликів до урядів країн-членів щодо розвитку 
кооперації. 

Міжнародний кооперативний альянс – міжнародна організація, яка 
об’єднує національні, регіональні союзи та федерації кооперативів, головним 
чином споживчих, кредитних та сільськогосподарських, у своєму Статуті 
закріпив визначення кооперативу, а саме його неприбуткового статусу та 
кооперативних принципів. Ця організація має консультативний статус в ООН і 
діє з метою сприяння розвитку кооперації в усіх країнах, пропаганди принципів 
та методів кооперативного руху. Крім того, Міжнародна організація праці 
(МОП) на своїй генеральній конференції 3 червня 2002 року прийняла 
спеціальні рекомендації щодо сприяння розвитку кооперативів. 

Як свідчить досвід передових країн, з метою зменшення кількості 
посередників в процесі просування продукції від виробника до кінцевого 
споживача, вагоме місце в аграрному секторі цих країн посідають саме 
обслуговуючі кооперативи, як одна із основних форм самоорганізації та 
самодопомоги сільськогосподарських товаровиробників. 

 Відродження реальних кооперативних відносин в аграрному секторі 
України було започатковано з прийняттям Верховною Радою України у 1997 
році Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, який відкрив 
широкі можливості для сільськогосподарських товаровиробників у створенні 
своїх власних, повністю ними контрольованих структур. Цей закон передбачив 
можливість створення не лише низових сільськогосподарських кооперативів 
(горизонтальна кооперація), а й таких організаційно-правових форм кооперації 
як кооперативні об’єднання. Визначення їх правового статусу має важливе 
значення для подальшого розвитку національного кооперативного руху.               

Указом Президента України від 3 грудня 1999 року №1529 “Про 
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 
економіки” було зобов’язано Кабінет Міністрів України та органи місцевого 
самоврядування здійснити заходи щодо підтримки особистих селянських та 
фермерських господарств шляхом створення селянами та суб’єктами 
господарювання неприбуткових обслуговуючих кооперативів. 

Наступним Указом Президента України від 19.12.2000 №1348 “Про заходи 
щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні 
економіки України на ринкових засадах” розвиток кооперативного руху визнано 
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одним із важливих напрямів реалізації структурних змін в економіці України та 
формуванні її багатоукладності.  

Саме шляхом кооперування особисті селянські та фермерські господарства 
отримують належну систему збуту сільськогосподарської продукції та 
можливості отримати реальну ціну за цю продукцію. 

В цілому особистими селянськими господарствами  вирощується біля 98% 
загального урожаю картоплі, 86% овочів, 85% плодів і ягід, 21% зерна, 14% 
цукрових буряків та 19% соняшнику. Вироблено понад 50% м’яса, 77% молока, 
43 % яєць.  Питання створення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів та доступу особистих селянських і фермерських господарств, 
фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників на ринки аграрної 
продукції  має на сьогодні найактуальніше значення в питаннях збереження 
продовольчої безпеки держави. 

Всі ці заходи дають змогу створити мінімально необхідні умови для 
підтримки формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів у всіх регіонах країни та забезпечити доступ 
виробників сільськогосподарської продукції до оптових та оптово-роздрібних 
ринків її збуту.  

На даний час на рівні Уряду, міністерства визначена чітка політика і є 
розуміння соціальної та економічної природи сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, їх пріоритетної ролі у сфері розвитку 
агропромислового виробництва, соціальної і ринкової інфраструктури села та 
сільських територій. Тому, сьогодні важливо залучити невичерпну ініціативу і 
потенціал сільських територіальних громад, задіяти усі політичні важелі та 
правові механізми впровадження цього напрямку аграрної політики місцевими 
органами влади та органами місцевого самоврядування з метою 
пришвидшення розвитку і підвищення ефективності національної економіки.  

На сьогодні важливо залучити невичерпну 
ініціативу і потенціал сільських територіальних 
громад, задіяти усі політичні важелі та правові 
механізми впровадження цього напрямку аграрної 
політики місцевими органами влади та органами 
місцевого самоврядування з метою пришвидшення 
розвитку і підвищення ефективності національної 
економіки.  
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Сорти багаторічних трав селекції Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону 

Леся Байструк-Глодан, кандидат с.-г. наук, завідувач 

лабораторії селекції трав, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

На сучасному етапі  розвитку сільського господарства в Україні кормо- 
виробництво  не задовольняє потреби тваринництва. Дефіцит рослинного білка, 
за даними Міністерства аграрної політики України, щорічно становить 2 – 3  
млн т. Водночас у структурі посівних площ кормових культур частка 
високобілкових, менш енергоємних багаторічних  трав дорівнює лише 38 %. 
Виходячи з цього,  створення нових високопродуктивних, адаптованих до умов 
західного регіону України сортів багаторічних  культур з відповідною площею їх 
поширення є основною умовою збільшення обсягів виробництва якісних і 
дешевих високобілкових кормів. 

У Передкарпатті природні сіножаті  і пасовища займають понад третину 
всіх сільськогосподарських угідь (34 %), а бобові трави становлять у них до         
15-20 % загальної кількості рослин у травостої. Проте природні луки тут 
використовують ще нераціонально, їх урожайність залишається низькою. 

Сортові ресурси кормових культур представлені 427 сортами і гібридами    
84 видів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні в 2016 р. З них найбільшу частку (60 %) складають 
багаторічні бобові і злакові трави. Переважна кількість сортів (75 %) створена 
селекціонерами України, що свідчить про високу конкурентну здатність 
вітчизняної селекції. 

Важливою біологічною властивістю багаторічних злакових трав є здатність 
до кущіння і відростання після скошування та випасання. Від них залежить 
розмір врожаю і кількість укосів, які можна одержати на пасовищі або сінокосі. 
Злакові трави засвоюють азот переважно з верхнього шару ґрунту, тому добре 
розвиваються в сумішках з бобовими.  

Найважливішою особливістю дії багаторічних бобових трав на ґрунтову 
мікрофлору є те, що в ризосфері живуть і розмножуються переважно 
мікроорганізми, які відзначаються своєю корисною дією. Багаторічні бобові 
трави можуть щорічно фіксувати від 100 до 400 кг /га азоту. Загальна кількість 
бактерій в ґрунті збільшується в 1,5 – 2 рази, а кількість азотобактера – в 3-4 
рази. Багаторічні бобові трави володіють найбільшою швидкістю асиміляції 
вуглекислого газу із повітря на одиницю асиміляційної поверхні, в 2-3 рази 
більшою, ніж у інших груп рослин. Після бобових трав в грунті залишається 
велика кількість коренів та післяжнивних залишків, які є енергетичним 
матеріалом для життєдіяльності корисних грунтових мікроорганізмів.  
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Із багаторічних трав заслуговують увагу створені сорти в Інституті 
сільського господарства Карпатського регіону НААН та занесені до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні:  

  
СОРТ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ  ПЕРЕДКАРПАТСЬКА 6 

Створений методом родинно-групового добору із сорту Миронівська 45 при 
вільному перезапиленні з сортом Передкарпатська 33. Зимостійкість висока, 
навесні і після укосів травостій швидко відростає. Вміст сирого протеїну 16-
18%. 

Урожай:  
зелена маса  65,0-80,0 т/га, 
суха речовина зеленої маси 11,0-15,0 т/га,  
насіння 0,2-0,3 т/га.  
  

СОРТ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОРІЧНОЇ ОСИП 
 Сорт створений методом масового добору з екотипу, який представляє 

місцеву популяцію, що сформувалася з дикорослих форм. Тип використання –  
пасовищно-сінокісного і газонного. Характеризується зимостійкістю, стійкістю 
до випасання та витоптування, пристосованістю до грунтово-кліматичних умов 
зони.  

Урожай:  
суха речовина зеленої маси 6,7 т/га,  
насіння 0,63 т/га.  
Рекомендована зона вирощування: Полісся і Лісостеп 
  

СОРТ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОРІЧНОЇ ДРОГОБИЦЬКИЙ 16 
Сорт створений методом багаторазового добору із складногібридної 

популяції, що представляла собою біомеханічну суміш трьох природно 
перезапилених еколого-географічно віддалених сортів. Тип використання –   
пасовищно-сінокісний. 

Урожай:  
зелена маса  37,0-53,8 т/га, 
суха речовина зеленої маси 8,2 т/га,  
насіння 0,30 т/га.  
Рекомендована зона вирощування: Полісся і Лісостеп 
         

СОРТ КОСТРИЦІ ОЧЕРЕТЯНОЇ  СМЕРІЧКА 
Сорт створений методом масового добору із сорту Балтика при вільному 

перезапиленні рослин з Івано-Франківською місцевою популяцією. Сорт 
сінокісного напрямку використання, середньостиглий. Зимостійкість висока. 
Стійкий до вилягання, осипання, посухи та хворіб.  

Урожай:  
суха речовина зеленої маси 6,8 т/га,  
насіння 0,65 т/га.  
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СОРТ КОНЮШИНИ ГІБРИДНОЇ ПРИДНІСТРОВСЬКА 
Сорт створений методом добору високопродуктивних рослин із сорту 

Йигева-2 при вільному перезапиленні з дикорослою гірською Карпатською 
формою. Сорт середньостиглий, зимостійкий, стійкий до борошнистої роси. 

Урожай:  
зелена маса  30,0-35,0 т/га, 
суха речовина зеленої маси 5,0 т/га,  
насіння 0,20 т/га.  
                                       

СОРТ МІТЛИЦІ ВЕЛЕТЕНСЬКОЇ ГАЛИЧАНКА 
Створений методом багаторазового масового добору високопродуктивних 

рослин із місцевої форми на перших етапах з наступним вільним 
перезапиленням з рослинами литовського сорту Шеде. 

Урожай:  
зелена маса  30,0 т/га, 
суха речовина зеленої маси 10,1 т/га,  
насіння 0,60 т/га.  
 

СОРТ КОСТРИЦІ ЧЕРВОНОЇ ГОВЕРЛА 
Сорт створений  методом гібридизації на перших етапах з наступним 

багаторазовим добором. Врожайність зеленої маси 30,0 т/га, насіння  0,2-0,3 т/га.  
Урожай:  
зелена маса  30,0– 35,0  т/га, 
насіння 0,20 – 0,30 т/га.  
          

 
СОРТ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ ЛІШНЯНСЬКА 

Створений методом багаторазового масового добору високопродуктивних 
по насінневій і кормовій продуктивності рослин із місцевої дикорослої популяції 
в поєднанні з вільним перезапиленням з інтенсивними сортами закордонної 
селекції Штейнахер (ФРН) і Вілденгелск Отофте (Данія). Сорт пасовищно-
сінокісного використання, ранньостиглий, зимостійкий, швидко відростає 
весною і після укосів добре переносить витоптування тваринами. 

Урожай:  
зелена маса  35,0 – 40,0 т/га, 
суха речовина зеленої маси 7,0 – 7,5 т/га,  
насіння 0,20 т/га.  

липень, 2016 / № 13 (36) 



26 

Червень, 2016 / № 11 (34) 

Створений методом масового добору 
високопродуктивних добре обнасінених 
зимостійких рослин із місцевої популяції. 
Сорт середньостиглий, сінокісно-
пасовищного використання, дуже рано 
відростає весною. 

Урожай:  
зелена маса  34,0 – 50,0 т/га, 
суха речовина зеленої маси 8,0 – 12,0 

т/га,  
насіння 0,60 т/га.  

СОРТ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ ДРОГОБИЧАНКА 

СОРТ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ МАРІЧКА 

Створений методом масового добору із місцевої популяції. Вміст білка 

7,1%. Рано відростає весною і добре після укосів і стравлювання. Період від 

відновлення весняної вегетації до збиральної стиглості становить 120 днів. 

         Урожай:  

         зелена маса  32,0 – 37,0 т/га, 

         суха речовина зеленої маси 9,07 т/га,  

         насіння 0,58 т/га.  

  

 СОРТ ТИМОФІЇВКИ ЛУЧНОЇ ПІДГІРЯНКА 

Створений методом родинно-групового добору високопродуктивних 

рослин із сорту Ленінградська 204 при вільному перезапиленні із сортом 

Люлінецька 1. Сорт середньостиглий, зимостійкий, сінокісно-пасовищного 

типу. 

         Урожай:  

         зелена маса  26,3 т/га, 

         суха речовина зеленої маси 7,8 т/га,  

         насіння 0,39 т/га.  

      

СОРТ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ CХІДНИЧАНКА 

Сорт створений багаторазовим масовим добором із  дикорослої популяції. 

Ранньостиглий, зимостійкий, пасовищного-сінокісного використання, 

високоврожайний.  Рано відростає весною і добре після укосів і стравлювання. 

Період від відновлення весняної вегетації до збиральної стиглості становить 

135 днів.   
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Урожай:  
зелена маса  34,3 т/га, 
суха речовина зеленої маси 6,4-10,4 т/га,  
насіння 0,20 т/га.  

СОРТ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ТРУСКАВЧАНКА 

Cтворений багаторазовим масовим 
добором із гібридної популяції Передкарпатська 
33/№ 4700. Сорт сінокісно-пасовищного 
напрямку використання, характеризується 
підвищеним вмістом протеїну в сухій речовині 
(18-20 %), і пониженим клітковини (21-23 %). 

Урожай:  
зелена маса  52,7-60,6 т/га, 
суха речовина зеленої маси 11,7-9,8 т/га,  
насіння 0,39 т/га.  

Селекція багаторічних трав  в Передкарпатті на даний час ведеться у                 
3-х основних напрямах: 

- створення ранньостиглих і пізньостиглих сортів для польового 
травосіяння, які б забезпечували дво-триразове скошування протягом 
вегетаційного періоду, швидко відростали весною і після скошування,  
характеризувалися підвищеною насіннєвою продуктивністю, зимостійкістю і 
посухостійкістю; 

- створення сортів інтенсивного типу, придатних для використання в 
травосумішках, при створенні культурних пасовищ, зимостійких, які б були 
довговічні і конкурентоздатні, стійкі до хвороб і шкідників; 

- створення сортів придатних для закладки газонів. 
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Семінари-навчання для розпорядників бюджетних коштів 

 на Львівщині, а також учасників, які будуть здійснювати закупівлі  

в електронній системі “Prozorro” 

Протягом липня 2016 p. Департамент економічної політики Львівської ОДА 
спільно з тренером-агентом “Prozorro” в регіоні Мирославом Сімкою проведе 
семінари-навчання для розпорядників бюджетних коштів, а також учасників, які 
будуть здійснювати закупівлі в електронній системі “Prozorro”. 

Зважаючи на те, що з 1 серпня 2016 року усі тендерні закупівлі 
розпорядникам бюджетних коштів будуть проводитися через електронну 
систему закупівель “Prozorro”, розроблено графік семінарів-навчань: 

21 липня з 10:00 – 13:00 у Городоцькій райдержадміністрації для 
Городоцького та Яворівського районів;  

21 липня з 15:00 – 18:00 у Жовківській райдержадміністрації для 
Жовківського, Сокальського районів та міста Червоноград; 

22 липня з 10.00-13.00 у Миколаївській райдержадміністрації для 
Миколаївського, Жидачівського районів та м. Новий Розділ;  

22 липня з 14:00 – 17:00 у Стрийській райдержадміністрації для 
Стрийського, Сколівського районів, міст Моршина та Стрия; 

28 липня з 10:00 – 13:00 у Золочівській райдержадміністрації для 
Золочівського та Перемишлянського районів; 

29 липня у приміщенні Львівської облдержадміністрації для 
Пустомитівського району та департаментів облдержадміністрації. 

За більш детальною інформацією щодо семінару – звертатися до 
управління тарифної та тендерної політики департаменту економічної політики 
Львівської облдержадміністрації за тел.: (032) 261-30-81, 261-22-00 або на 
електронну пошту: yttp.loda@gmail.com.  

Виїзний прийом громадян у Миколаївському  районі 

 

02 серпня 2016 р. відбудеться виїзний прийом громадян у Миколаївському 

районі Львівської області. Прийом громадян проводитиме начальник Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області, в приміщенні Відділу 

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

м. Миколаїв, вул. В. Великого,6. 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua         
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 8,00 8,00 8,00 

Капута білокачанна 1,50 1,50 1,50 

Капуста броколі 6,00 7,00 7,00 

Капуста цвітна 3,50 4,00 4,50 

Кабачок ранній 2,00 3,00 3,50 

Морква нантська 5,50 6,00 7,00 

Буряки столові круглі 4,00 4,00 5,00 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

7,00 8,00 8,00 

Помідор салатний 
червоний 

19,00 20,00 22,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

4,00 5,00 5,00 

Часник 45,00 45,00 50,00 

Кріп 10,00 15,00 20,00 

Щавель 20,00 30,00 35,00 

Шпинат 30,00 30,00 30,00 

Кукурудза цукрова, шт 3,00 4,00 6,00 

Капуста цвітна 4,00 5,00 5,00 

Картопля Белароса 2,50 3,50 4,00 

Гриб глива 20,00 22,00 26,00 

Абрикос 20,00 23,00 25,00 

Вишня 26,00 27,00 28,00 

Персик 22,00 25,00 25,00 

Слива Угорка 20,00 22,00 25,00 

Смородина чорна 18,00 19,00 20,00 

Чорниця  29,00 30,00 31,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  
С-1, десяток 

7,00 8,00 9,00 

Яловичина ребра 47,00 48,00 49,00 

Свинина ошийок 70,00 71,00 72,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.07.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
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=86
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=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
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Червень, 2016 / № 11 (34) 
Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Французький День 

Молока 

20 липня 2016 p. 

 

Черкаська обл., 

Черкаський р-н.,  

с. Сагунівка,  

СТОВ “Ломовате”  

www.dykun.ua 

     “Еко-Фестиваль” 23 липня 2016 p. 

 Львівська обл., 

Сокальський р-н.,  

м. Сокаль 

www.ekologia.lviv.ua 

Круглий стіл «Технологія 

органічного виробництва 

продукції свинарства» 

28 липня 2016 p. 

 

м. Полтава,Інститут 

свинарства і АПВ 

НААН, вул. Шведська 

Могила, 1, 

www.naas.gov.ua 

Науково-практичний 

семінар «Методика 

ефективного виведення 

бджолиних маток» 

 

28 липня 2016 p. 

м. Київ,  

ННЦ «Інститут 

бджільництва імені 

П.І. Прокоповича», 

вул. Заболотного, 19  

www.prokopovich.com.ua 

Виставка-конференція 

«Холодна Логістика 

2016»  

4-5 серпня 2016 р. 

м.Одеса, 

Готельний комплекс 

«Одеса»,  

Гагарінське плато, 5  

www.euroagrochem.com 

ІІІ Національний День 

Картоплі 
17 серпня 2016 р. 

Житомирська обл.,  

м. Андрушівка,  

ПП «Імпак» 

www.potatoday.com.ua 

 Аграрна конференція 

“Транспортна логістика  

та склад” 

19 серпня 2016 p. 

 

м. Київ,  

Київський Гольф Центр,  

Оболонська 

набережна,20 

www.proagro.com.ua 

ХХV Міжнародна 

спеціалізована виставка  

“Inprodmash” 

13-15 вересня 2016 p. 

 

м. Київ,  

Міжнародний 

виставковий центр, 
Броварський проспект 16  

www.inprodmash.com 

II Аграрна фінансова 

конференція  
23 вересня 2016 p.  

м. Київ,  

готель “Alfavito”,  

вул. Предславинська, 

35Д  

www.proagro.com.ua  
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Червень, 2016 / № 11 (34) 
Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

43-я Міжнародна виставка 

сільського господарства та 

харчової промисловості 

“Agrokomplex” 

18-21 серпня  2016 р. 
Словаччина, 

м. Нітра 

www.agrokomplex.sk 

 

Виставка 

сільськогосподарської 

техніки “Roltechnika” 

20-21 серпня  2016 р. 

 

Польща, 

м. Вілковіче   
www.roltechnika.pl 

Міжнародна виставка 

«Speciality & FineFood 

Faire 2016» 

4-6 вересня 2016 р. 

 

 

Великобританія, 

м. Лондон  
www.specialityandfinefoodfairs.co.uk 

XIX Китайська 

міжнародна виставка-

ярмарок з інвестицій та 

торгівлі “СIFIT” 

 

8-11 вересня 2016 р. 

 

Китай, 

м. Сямень  
www.chinafair.org.cn 

Міжнародний навчальний 

семінар “Опалювальна 

біомаса: розвиток ринку  

і технології” 

12-15 вересня 2016 р. 

 

Австрія, 

м. Лінц 
www.oec.at 

XXI Міжнародний 

конгрес бджолярів 

“Апіславія”  

15-18 вересня 2016 р. 

 

Казахстан, 

м. Алмати 
www.apislavia.org 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка “AGRO SHOW” 

23-26 вересня 2016 р. 

 

 

  Польща, 

м. Беднари 
www.agroshow.eu 

Конгрес Європейський 

Фермерів 2016 

“Можливості для 

європейського сільського 

господарства: зелений 

розвиток і динамічні 

ринки” 

05-06 жовтня 2016 р. 
Греція, 

м. Афіни 
www.copa-cogeca.be 

Міжнародна виставка 

“KazFOOD-2016” 
13-15 жовтня 2016 р. 

Казахстан, 

м. Астана 
www.ucci.org.ua 

Міжнародна виставка 

технологій харчової  

промисловості “SIAL”  

16-20 жовтня 2016 р. 

 

Франція, 

м. Париж  
www.sialparis.com 
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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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Джерело: Львівська аграрна палата 

Cвітлини з Музею розвитку сільських територій Польщі 

(Люблінське воєводство, Осередок сільськогосподарського  

дорадництва в Конськоволі)  


