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В Мінагрополітики з 1 серпня розпочинає роботу 

Офіс підтримки реформ 

 1 серпня при Міністерстві аграрної політики та продовольства України 
розпочне свою роботу Офіс підтримки реформ. Про це повідомив Міністр 
агрополітики Тарас Кутовий під час засідання Громадської Ради при відомстві. 

«1 серпня починає роботу офіс 
реформ при Мінагрополітики (Reform 
Support team). Ми перше міністерство, яке 
вже запускає офіс в дію. До складу офісу 
увійдуть 30 реформаторів, які 
допомагатимуть проводити зміни у 
відомстві. Сьогодні це п’ятірка, яка вже 
пройшла відкритий конкурс та подальшу 
співбесіду в Європейській комісії. Повний 
склад сформуємо до вересня», –  
повідомив міністр. 

Офіс підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та 
продовольства створено за підтримки іноземних донорів та представників ЄС. 
Усі необхідні документи для цього процесу уже підписані. 

Головним завданням Офісу є координація розробки і підвищення 
ефективності законодавчих проектів. Також серед завдань Офісу – підтримка 
впровадження реформ у аграрній галузі керуючись найкращим міжнародним 
досвідом. Основна мета –  поступове наближення до законодавства ЄС. 

Перші 5 представників Офісу вже пройшли за трьома етапами конкурсного 
відбору, який організовано Єврокомісією – це відбір резюме, оцінювання та 
співбесіда. 

Офіс реформ стане майданчиком для діалогу з громадськістю, 
представниками бізнесу, органами державної влади, донорами та міжнародними 
організаціями з обговорення ходу реформ у аграрній галузі. 

«Залучення представників вітчизняних та іноземних підприємств, фахівців 
та донорів до спільного покращення галузі – це головна мета для створеного 
технічного Офісу. Ми маємо вести відкритий діалог. Пропозиції іноземних 
експертів, донорів та представників міжнародних організацій мають велике 
значення у розробці ефективного вектору реформування аграрної сфери», – 
наголосив Тарас Кутовий. 

Персональний склад Офісу формується за участю уповноважених 
представників-донорів або виконавців технічної допомоги. Участь у роботі 
Офісу реформ може здійснюватися на громадських засадах або оплачуватися за 
рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Експерти працюватимуть в 
межах робочих груп відповідно до стратегії розвитку аграрного сектору «3+5». 
Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Французький проект започаткував роботу   
в аграрному секторі Львівщини 

25-26 липня п.р. у Львові відбулась 
презентація етапiв реалізації проекту 
“Підвищення інформованості та 
оцінка потенціалу валоризації 
високоякісних харчових продуктів у 
Львівській області”, який 
започатковано з ініціативи 
Посольства Франції в Україні. 

“Основною метою проекту є підвищення інформованості та оцінки 
потенціалу  додання вартості традиційним харчовим продуктам в масштабах 
України на основі французького досвіду валоризації традиційних продуктів 
харчування та європейської системи географічних зазначень, – зазначив Радник з 
питань сільського господарства Посольства Франції в Україні Ніколя Перен. – 
Тому для можливого впровадженням досвіду в інших областях України, 
Львівська область обрана пілотною територією, у зв’язку з тим, що має яскраво 
виражену національну ідентичність та характеризується високою динамікою 
розвитку продовольчого сектору (місцеві споживачі, туристи)”. 

Курувати Проект від львівської сторони буде Департамент 
агропромислового розвитку, перша фаза впровадження якого включатиме аналіз 
регіонального контексту, дослідження на місцях та семінари для учасників. 
Реалізація першого етапу проекту на Львівщині триватиме до грудня 2016 року.   

Французькі гості також відвідали ОРСП «Шувар», який є місцем зустрічі 
виробників зі споживачами. В магазині «Дідо», що на ринку, ознайомились з 
автентичною продукцією та рецептами, які передавились із покоління в 
покоління, а сьогодні є представлені в мережі. Також відбулась зустріч з 
членами Львівської Аграрної палати та обговорено напрями можливої 
співпраці проекту з Львівським національним університетом ветеринарної 
медицини та біотехнології імені  С.З. Гжицького.  



5 

Джерело: Львівська аграрна палата 

липень, 2016 / № 14 (37) 

Сучасні технології вирощування полуниці 

22 липня у Львові з ініціативи Міжнародного 
благодійного фонду “Добробут громад” та при 
сприянні нідерландського проекту “PUM”, 
старший експерт Руд Бонджерс провів 
практичний семінар присвячений впровадженню 
сучасних технологій вирощування ягід на тему 
“Вирощування  полуниці в парниках на 
гідропоніці”.  

Руд Бонджерс розповів учасникам семінару про конкурентні переваги при 
промисловому вирощуванні полуниці на відкритому грунті та в парниках. 
Зарубіжний експерт зазначив, що капітальні витрати при вирощуванні полуниці в 
сучасних парниках вищі, проте продуктивність праці працівників, як правило, 
вища саме в парниковому господарстві. Важливу увагу Р. Бонджерс присвятив 
проблемі ідентифікації хвороб та боротьби з ними з використанням сучасних 
засобів.   

Участь у семінарі прийняли виробники ягід, які господарюють на 
Львівщині. 
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ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проводить політику інформаційної прозорості, 
відкритості та чесності у стосунках зі своїми клієнтами. Ми високо цінуємо 
довіру та пишаємося бездоганною фінансовою репутацією. 

Історія створення нашого банку бере свій початок з грудня 1993 року, коли 
Національним Банком України в м. Хмельницький був зареєстрований 
Міжгалузевий комерційний Земельний банк «Агрос». У 1997 році банк змінив 
назву на АБ «Радабанк», а головний офіс переїхав у м. Дніпро. 

Сьогодні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» – це універсальний комерційний банк, 
який надає повний комплекс фінансових рішень, продуктів і послуг 
корпоративним клієнтам, підприємцям середнього і малого бізнесу та приватним 
особам. Банк володіє солідним практичним досвідом, стійким фінансовим 
становищем, сучасною технологічною базою та висококваліфікованою командою. 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» працює на підставі ліцензії НБУ № 166 від 
14.11.2011р. Є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та членом 
Незалежної Асоціації банків України. 

Регіональна мережа банку представлена у 14-ти відділеннях в найбільших 
містах України. 

Контактна інформація: Регіональна дирекція ПАТ «АБ «РАДАБАНК»,                         
м. Львів, вул. Ак. Гнатюка, 16, тел. +38(032)232-25-76; 

         вул. Пасічна, 33, тел. +38(032)232-99-16. 
 

www.radabank.com.ua 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» – Ваш банк необмежених можливостей! 
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Шановний клієнт! 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» висловлює свою повагу та 

зацікавленість у співробітництві з Вашою компанією.  

Успішний досвід співробітництва з компаніями у різних галузях дозволяє 
РАДАБАНКУ пропонувати повний спектр фінансових та платіжних інструментів для 
забезпечення розвитку бізнесу. Саме для Вас пропонуємо розглянути комерційну 
пропозицію в розрізі фінансування. 

Звертаємо увагу, що вказані вище умови підлягають обов’язковому ухваленню і 
можуть бути змінені за результатами аналізу пакету документів Вашої компанії. Повні 
умови фінансування будуть відображені в кредитних договорах. 

Найвигідніший Тарифний план «АГРО ПАРТНЕР» спеціально для клієнтів 
Агросектору: 

Відкриття рахунку – 1 грн. 
Підключення до клієнт-банку – 1 грн. 

У вартість пакету входить безкоштовно 20 платежів по клієнт-банку  
(все що понад тарифікується за стандартними тарифами) 

Плата на поточний залишок по рахунку –  7%. 
  
Сподіваємось на подальше співробітництво та маємо надію стати для Вашої 

компанії БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ. Зі свого боку виражаємо готовність більш детально 
обговорити з Вами подробиці нашого майбутнього співробітництва. 

Чекаємо Вас за адресою: м.Львів  вул. Ак. Гнатюка,16,тел. +38(032)232-25-76; 
                                                              вул. Пасічна,33, тел. +38(032)232-99-16. 

                                                      www.radabank.com.ua 
Ліцензія НБУ № 166 від 14.11.2011р. ПАТ «АБ «РАДАБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів  

фізичних осіб та членом Незалежної Асоціації банків України. 



8 

липень, 2016 / № 14 (37) 

День французької молочної ферми 

 в Україні 

20 липня 2016 року в Черкаській області 
при  підтримці Посольства Франції в Україні,  
компанії “Євраліс Семенс Україна” та 
Асоціації виробників молока  відбувся                           
День французької молочної ферми в Україні.  

Даний захід вже вдруге об’єднав на базі СТОВ “Ломовате” (с. Сагунівка, 
Черкаська область) провідні компанії з виробництва насіння, 
сільськогосподарської техніки, технологій для молочного скотарства та 
підприємства і фермерів, які здійснюють виробництво молока в Україні.  

Із вступним словом з нагоди відкриття заходу звернувся генеральний 
директор  компанії “Євраліс Семенс Українa” Володимир Яковчук, який 
розповів про успішну історію співпраці компанії з СТОВ “Ломовате”, яка 
розпочалась з  2009 року.  

Радник з питань сільського господарства 
Посольства Франції в Україні Ніколя Перен у 
своїй доповіді наголосив на успішності 
співпраці французьких інвесторів з 
підприємствами Черкаської області. Ніколя 
Перен зазначив, що французькі компанії 
здійснюють не лише інвестиції, але 
дозволяють впровадити сучасні моделі 
організації аграрного бізнесу в Україні. 

Голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун звернув увагу на сучасні 
тенденції розвитку молочної галузі України в умовах зростаючої глобальної 
конкуренції, що вимагає виходу на нові ринки збуту.  
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Учасники “Дня французької молочної ферми” мали змогу ознайомитися з 
системою організації роботи молочної ферми підприємства, на якій утримується  
понад 740 дійних корів.  

Впровадження сучасних підходів з організації виробництва дозволили 
підвищити середньодобові надої на корову до 28-30 кг в літній період, що 
дозволяє реалізувати великі партії молока для потреб компанії “Данон Україна”.  

На демонстраційному полі підприємства учасники заходу дізналися про 
специфіку та сучасні технології вирощування нових гібридів кукурудзи, 
соняшнику, сої та сорго, які пропонуються споживачам компанією “Євраліс 
Семенс Українa”. Особлива  увага на демонстраційному полі зверталася 
вирощуванню гібридів силосної кукурудзи за допомогою сучасної концепції 
“Milk Power”.  
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Джерело: Львівська аграрна палата 

Наступний етап експозиції  полягав в ознайомленні з роботою сучасних 
агрегатів сільськогосподарської техніки компанії “Kuhn”, які використовуються 
для заготівлі сіна. Використання агрегатів  компанії “Kuhn” дозволяє істотно 
підвищити продуктивність праці і здійснювати ефективну заготівлю кормів.  
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Ціни на кавуни в Україні за останні кілька днів помітно зросли. За даними 
Інформаційно-аналітичного центру «Шувар», сьогодні  господарства південних 
регіонів погоджуються відвантажувати кавун не дешевше 2,1-2,2 грн/кг. Для 
порівняння, ще на початку тижня ціна становила близько 1,6-1,7 грн/кг.  Хвиля 
підвищення ціни вже добігла й оптових ринків, сьогодні на торгівельному 
майданчику ОРСП «Шувар» кавуни пропонуються за 3,5-3,7 грн/кг, тобто на 10-
15% дорожче ніж на початку тижня. На ринку «Столичний» у Києві кавуни 
також зросли в ціні – до 3,5-4,0 грн/кг, а  на ринку «Нежданий» у Херсонській 
області кавуни пропонуються за 2,3-2,6 грн/кг. 

Експерти ринку говорять, що така ситуація не є типовою для даного 
сегменту. За останні кілька років, ближче до початку серпня кавун здебільшого 
дешевшав під впливом зростання пропозиції.  

«Підвищення ціни на кавун наприкінці липня пояснюється кліматичними 
особливостями поточного сезону – коментує ситуацію Тетяна Гетьман, експерт 
плодоовочевого ринку Східної Європи – Через  холодну весну   виробники 
вимушені були пересівати  середні та пізні сорти кавунів. Відповідно термін їх 
дозрівання  змістився у середньому на 7-10 днів, а сезон реалізації раннього 
кавуна вже добігає кінця. Саме через це зараз ми спостерігаємо зменшення 
пропозиції  на ринку, що в умовах стабільного попиту дозволяє виробникам 
підвищувати ціну». 

На думку експерта зростання ціни  буде тимчасовим.  Вже на початку 
серпня слід очікувати відновлення  негативної  динаміки цін, але середня ціна 
на кавун все ж таки буде вищою ніж у минулі роки  через зменшення загальної 
пропозиції  на ринку. 

«Для виробників кавунів фінансові результати  минулого й позаминулого 
сезону виявились незадовільними через низькі ціни. Тому цього року більшість 
фермерів скоротили посівні  площі під кавуном, а дехто взагалі відмовився його 
вирощувати – каже Тетяна Гетьман. – Саме через це у поточному сезоні 
пропозиція кавуна буде меншою, а  попит, навпаки зростатиме.  Зараз попит на 
кавун на внутрішньому ринку стабільно високий, бо саме у спеку  він 
продається найкраще. Крім того цього року стало більше бажаючих 
експортувати кавун». 

Нагадаємо, сьогодні відвантаження кавуна на експорт в ЄС стабільно 
відбувається через автомобільний експортний міст «Львів-Варшава», який було 
започатковано на початку червня на базі ОРСП «Шувар». 
Джерело: www.shuvar.com 

Українські кавуни стрімко 

подорожчали у розпал сезону 



12 

липень, 2016 / № 14 (37) 

Якщо змінилася площа земель – 

уточнюйте розмір єдиного податку 

Якщо протягом року змінюється площа орендованих 
сільськогосподарських земельних ділянок у зв’язку з розірванням (або 
укладанням нових) договорів оренди, необхідно уточнити суму єдиного 
податку, яка була задекларована у декларації на поточний рік. 

ДФС у Вінницькій області нагадує платникам єдиного податку IV групи: 
якщо протягом поточного року змінюється площа орендованих земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення у зв’язку з розірванням договорів 
оренди (тобто, відбулася втрата права користування земельними ділянками) або 
ж укладанням нових договорів оренди сільськогосподарських  угідь, необхідно 
у встановленому порядку уточнити суму єдиного податку, яка була 
задекларована у податковій декларації на поточний рік. 

Отож, на підставі положень п. 295.9.5 Податкового Кодексу України у разі, 
коли протягом звітного періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь 
або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності 
або користування платники єдиного податку четвертої групи зобов’язані: 

 - уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з 
дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) 
року; 

 - подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним 
періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та 
місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією 
про площу земельної ділянки та розміру податкового зобов’язання, а також 
відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку. 

Слід зазначити, що в уточненій податковій декларації платника єдиного 
податку четвертої групи податкове зобов’язання за період з 1 січня до дня 
набуття (втрати) такого права користування земельними ділянками має 
залишитися незмінним. Уточнюються лише суми єдиного податку за період, 
починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового 
(звітного) року. Відповідно, річна сума податку в уточнюючій декларації 
дорівнюватиме сумі податкового зобов’язання за період з 1 січня до дня 
набуття (втрати) такого права користування земельними ділянками  та 
уточнених податкових зобов’язань з дати набуття (втрати) такого права до 
останнього дня податкового (звітного) року. 
Джерело: “Дебет-Кредит”  

Офіційний сайт Головного управління Держгеокадастру у Львівській 
області з 14 липня 2016 р. змінив інтернет-адресу на http://lvivska.land.gov.ua 

Вся актуальна оновлена інформація публікуватиметься на сайті за 
вказаною новою адресою.   
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Пенсія не за віком: право на пільгу  

щодо сплати земельного податку 

Фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком, мають право на пільгу 
щодо сплати земельного податку за ділянки, що належать їм на правах приватної 
власності. 

Державна фіскальна служба у Тернопільській області нагадує, що від сплати 
земельного податку звільняються: 
• інваліди першої і другої групи; 
• пенсіонери (за віком); 
• ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 
• фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (п. 281.1 Податкового Кодексу України (ПКУ). 

Згідно з п.281.2 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, 
передбачене для відповідної категорій фізичних осіб п. 281.1 ПКУ, 
поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах 
граничних норм, а саме: 

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 
гектари; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в 
селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; 
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; 
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара. 
Слід зазначити, що до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні 

особи мають право на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні 
ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради 
земельних часток (паїв). 

Отже, фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по 
інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного 
віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, 
що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв).                           
При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку 
має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки 
заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право 
на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)). 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Допуск до праці без повідомлення 

ДФС є триваючим порушенням 

Держпраці у листі від 29.04.2016 р. №5043/4/4.1-ДП-16 нагадує, 
що працівник не може бути допущений до роботи без: 

- укладення трудового договору, оформленого наказом чи 
розпорядженням  власника або уповноваженого ним органу; 

-  повідомлення податківців про прийняття працівника на роботу, порядок 
якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. 
№ 413. 

Згідно з ч.3 та 4 ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення 
(КпАП), за фактичний допуск працівника до роботи без повідомлення 
Державної фіскальної служби України для посадових осіб підприємств, 
установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-
підприємців, які використовують найману працю передбачено штраф: 

-  від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8 500 до 17 000 грн), 
- при повторному порушенні – від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17 000                    

до 34 000 грн). 
Відповідно до ч. 1 ст. 38 КпАП адміністративне стягнення може бути 

накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його 
виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні 
правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). 

З огляду на це Держпраці робить висновок: фактичний допуск працівника 
до роботи без повідомлення Державної фіскальної служби України, при тому, 
що особа продовжує працювати, є триваючим порушенням. Отже, повинні 
застосовуватись норми ч. 1 ст. 38 КпАП щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.  

За ст. 25 КпАП про вчинення адміністративного правопорушення 
складається протокол уповноваженими на те посадовою особою.  

Протокол складається у двох екземплярах, один з яких під розписку 
вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.  

У разі відмови особи, яка притягається до адмінвідповідальності, від 
підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається 
до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і 
зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також 
викласти мотиви свого відмовлення від його підписання (ст. 256 КпАП).  

Далі згідно зі ст. 257 КпАП протокол надсилається органу (посадовій 
особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне 
правопорушення. 
Джерело: “Дебет-Кредит”  
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Тетяна Данілкова, начальник відділу 

прогнозування, фітосанітарної діагностики та 

аналізу ризиків Управління фітосанітарної безпеки 

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області 

Попелиці – небезпечні шкідники  

саду і городу 

За існуючих впродовж цьогорічної вегетації гідротермічних умов, склалась 
сприятлива ситуація для зростання чисельності та шкідливості багатьох сисних 
шкідників городніх, плодово-ягідних і декоративних рослин – попелиць, цикадок, 
клопів, трипсів, кліщів, щитівок та несправжніх щитівок. Сьогодні мова йтиме 
про найрозповсюдженіших шкідників – попелиць. 

Попелиці належать до однієї з найбільших груп комах: зараз відомо близько 
4 тисяч видів попелиць, з них біля 250 видів є небезпечними шкідниками 
сільськогосподарських рослин. Важливий внесок у боротьбу з шкідливими 
видами попелиць зробили українські ентомологи М.А. Теленга і М.П. Дядечко. 

Попелиці належать до групи сисних шкідників, оскільки їх ротовий апарат – 
хоботок колючо-смоктального типу. За його допомогою комахи проколюють 
навіть тверді рослинні покриви і добираються до поживного соку, яким вони й 
харчуються. Хоботок попелиці складається з 4 стилетів, захованих у піхвах. 
Середній стилет утворює 2 канали: по одному з них витікає слина, через інший 
вбирається рідка їжа – рослинні соки. Попелиці своїм хоботком проколюють 
верхній шар рослин і висмоктують сік. Окремі види поглинають більше соків, 
ніж їм потрібно для живлення та для підтримки життєвих сил. Надлишок вологи 
і вуглеводів неперетравленими виводяться назовні у вигляді цукристих виділень, 
які називаються падь або медяна роса. Якщо ви побачили, що біля рослини 
бігають мурашки, перевірте обов’язково на наявність попелиць: як правило, 
мурах привертає медяна роса, яку виділяють попелиці. Ця липка солодка рідина 
вкриває рослину, ускладнюючи її дихання та слугуючи хорошим субстратом для 
розвитку різних сажистих грибів. Такі мікроскопічні гриби, наприклад, можуть 
вкривати листок суцільним шаром, викликаючи зменшення інтенсивності 
фотосинтезу, що пригнічує і без того ослаблені рослини. 

липень, 2016 / № 14 (37) 
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Доросла попелиця – дрібна комаха зеленого або чорного кольору розміром 
від 1 до 5 мм. Попелиці живуть на бутонах, стеблах і з нижнього боку листків, 
на верхівках молодих пагонів, в грунті на коренях. В частини особин 
відростають крила: таким чином шкідники переміщуються на значні відстані, 
щоб відшукати нові джерела корму. Безкрила самиця довгасто-овальної форми, 
ротовий апарат довгий, потовщений спереду. Швидке розмноження попелиць 
пояснюється тим, що безкрилій самиці достатньо одного запліднення, щоб 10-20 
разів через кожні два тижні мати потомство до 150 личинок. 

Шкідливість, яку завдають попелиці рослинам, часто недооцінюється. При 
висмоктуванні попелицями рослинного соку з стебел, листків, бутонів і бруньок 
в ураженої рослини листочки скручуються, бутони і пагони деформуються, ріст 
сповільнюється, плоди не визрівають. Квіти на уражених квітконосах не 
розвиваються, в’януть, ледь розкрившись, сам квітконос теж швидко в’яне. 
Уражена рослина слабне, знижується зимостійкість. В місцях масових укусів 
тканини деформуються, а потім відмирають. Крім прямих втрат, попелиці 
переносять вірусні та мікоплазмові захворювання, на цукристих виділеннях 
попелиці селяться сажисті мікроскопічні гриби. 

Попелиці можуть заселяти практично будь-які городні, садові і декоративні 
рослини, важливо не упустити момент і почати боротьбу вчасно. Особливо 
привабливими для зеленої попелиці є плодові дерева і чагарники, троянди, 
хризантеми, багато кімнатних рослин; для чорної попелиці – бобові, персики, 
садові волошки і т.д. 

Профілактика шкідливості попелиць. Уважно оглядайте всі нові рослини, 
принесені в будинок або куплені для саду, а також букети живих квітів – на них 
вже може бути попелиця. При виявленні шкідника – терміново вжийте заходів 
по боротьбі з ним, інакше він окупує ваші рослини і боротьба вимагатиме від 
вас незрівнянно більших зусиль. 

Якщо мова йде про попелиць в саду: посадіть зонтичні рослини – моркву, 
кріп, фенхель, петрушку та інші. Таким чином ви привабите в сад невтомних 
знищувачів попелиць – дзюрчалок. Розставте в саду квіткові горщики з 
деревною стружкою – в них можуть оселитися щипавки, також великі любителі 
попелиць на сніданок, обід і вечерю.  

липень, 2016 / № 14 (37) 
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Залучайте в сад птахів – влаштуйте для них годівниці, шпаківні, не руйнуйте 
знайдені в саду гнізда – птахи поїдають попелиць в величезних кількостях. 

Лаванда, посаджена в розарії, відлякає зелену попелицю. 
Чебрець (чабер), посіяний поруч з бобовими, захистить їх від чорної 

попелиці. 
Біля пристовбурних кіл вишні посійте настурцію – вона приверне на себе 

чорну попелицю, знизивши навантаження на деревце, до того ж боротися з 
попелицями на настурції простіше, ніж на дереві. 

Не зловживайте хімікатами без особливої необхідності – разом з 
шкідниками ви знищуєте їх ворогів: дзюрчалок, вуховерток, сонечок, золотоочок, 
їздців, турунів і хижих клопів. 

Дуже важливим є збалансоване підживлення рослин – попелиці надають 
перевагу перенасиченим або слабким від нестачі поживних речовин рослинам. 
Крім правильного живлення, сильній здоровій рослині необхідний правильний 
вибір місця зростання, достатня кількість світла і води, хороша циркуляція 
повітря – все це також є профілактикою від маленьких дармоїдів. Важливо 
розпушувати ґрунт під рослинами, а краще – мульчувати. 

Рясний полив рідким добривом з кропиви іноді дозволяє вигнати попелиць 
за кілька днів. Рослини швидко засвоюють цю поживну, зміцнюючу суміш і вже 
тому через короткий час стають стійкішими по відношенню до шкідників. 

Лікувальні заходи контролю шкідливостиі попелиць. Ефективно діють 
відвари з рослин, наприклад з полину, пижма, тютюнового пилу, деревію, 
гіркого перцю, кульбаби, часнику, цибулі, бадилля томатів, картоплиння, 
гірчиці, ревеню (від чорної попелиці). Потрібні 2-3-разові обробки з інтервалом 
в 7-10 днів. Також за появи попелиць рослину обприскують розчином 
дігтярного мила (10 г на літр води), або відстояним і процідженим відваром 
деревного попелу, який приготовано так: 300 г просіяного попелу заливають 
окропом і ставлять на вогонь на 30 хвилин. Перед обприскуванням доливають 
до 10 літрів води. 

  

липень, 2016 / № 14 (37) 
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Цілком підійде настій часнику чи цибулі: 30 грамів подрібненого часнику 
(цибулі) і 4 грами господарського мила залийте літром води. А якщо полити 
кімнатну рослину літром теплої води, в якій розчинити 80 грамів кухонної 
солі, то можна позбутися і попелиць, і кліщів. Обприскування та полив 
проводять не менше трьох разів з перервою в 10 днів. 

Негативно ставляться шкідливі комахи до настою гострого стручкового 
перцю: 100 г свіжих плодів заливають водою і кип'ятять не менше години в 
літровій закритій посудині. Потім настоюють дві доби, перець розтирають, а 
розчин проціджують. Для обприскування концентрат десятикратно 
розбавляють водою, додають туди столову ложку мильного порошку. 

Попелиць можна знищувати інсектицидами. Для кімнатних рослин 
застосовують Каліпсо Спрей (обприскують в період вегетації, дотримуючись 
періоду очікування до входу та перебування в приміщенні, що обробляється – 
не менше 1,5 години з попереднім провітрюванням впродовж 30 хвилин), 
Провадо (вносять капсулу всередину горщика – кореневу зону рослин), садові 
рослини обприскують в період вегетації інсектицидами Нупрід, Танрек, 
Цвєтолюкс, або іншими, дотримуючись регламентів застосування. 

липень, 2016 / № 14 (37) 
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Молочні ферми в Канаді 

Андрій Доманський, кандидат сільськогосподарських 

наук, Голова ГО “Товариствo “Сільський господар”  

 Молочне скотарство в Канаді славиться у світі високими показниками 

продуктивності та якості молока. Частка канадських молочних корів у світовому 

поголів’ї становить 0,5%, виробництві молока – 1,5%. Як і в більшості 

економічно розвинутих країн поголів’я молочних корів знижується при 

постійному підвищенні їх продуктивності. Загальне виробництво молока 

постійно зростає. В 1990 надій на 1 корову становив 5808 кг, а в 2014 році 

середній надій на 1 голову голштинської породи, яка за чисельністю домінує в 

Канаді, становив 10102 кг. Середній щорічний приріст молочної продуктивності 

корів в цілому по країні перевищує 150 кг молока.  

Розвиток молочної галузі на шляху інтенсифікації розпочався в середині 

1960-х років. Яскравим свідченням цього є розвиток молочного скотарства в 

провінції Альберта до середини 1990-х років. В 1965 році в провінції 

нараховувалось 250 тис. корів від яких надоювали біля 300 тисяч тонн молока. В 

1996 році поголів’я корів зменшилось менше ніж на 100 тис., а виробництво 
молока зросло вдвічі і становило майже 600 тисяч тонн. Характерною 

особливістю цього зростання є те, що із роками середньорічний приріст молочної 

продуктивності корів збільшився. Так, в перше десятиріччя він становив близько    

150 кг, в друге – 190 кг, і в третє – 249 кг.  

Розвиток молочної галузі супроводжувалася змінами в технології  

утримання, доїння та годівлі корів. В шістдесятих роках доїння корів в доїльні 

відра з наступним охолодженням було замінено на доїння через систему 

молокопроводів в охолоджуючі танки зі строгим температурним режимом. 

Знайшла впровадження система утримання корів у приміщеннях легкого типу з 

безприв’язною системою утримання у відкритих стійлах із утепленими 

матрацами, які набивають стружкою, дрібною січкою із соломи і навіть піском. 

Періодично 2-3 рази в рік матраци змінюють. Сучасна промисловість виробляє 

стійкі матеріали, які не зношуються і більше року. Автоматичні системи 

вентиляції працюють так, що запах аміаку і калу в приміщенні майже не 

відчувається.  

Раціони годівлі тварин включають сіно люцерни, силос і комбікорми. 

Об’ємисті грубі і соковиті корми корови поїдають вволю, а поїдання комбікорму 

контролюється комп’ютерними датчиками, які є на шиї в корів. Датчик 

налаштований на ту конкретну продуктивність, яка властива для корови. На 1 кг 

молока коровам згодовують 350-400 г концентрованих кормів. 
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Розмір молочних ферм. 

Канадські фермери всі фінансові операції здійснюють через банки. 

Молочне скотарство відноситься до стратегічної галузі, продукція якої має 

відносно сталу кількісну і вартісну величину. Це відбувається завдяки квотам і 

фінансової державної підтримки. Бажаючий займатись молочним скотарством 

може одержати ферму у спадок, або купити чи побудувати нову. Бажаючий 

займатись молочним скотарством може одержати ферму у спадок або 

побудувати нову. Але в будь-якому випадку він здійснює всі фінансові операції 

через банк і банк контролює його діяльність. Перш ніж одержати кредит 

фермер має довести свою професійну придатність. Кредити довгострокові, до 

25 років, з 8% річних. Перевагу надають молодим людям до 35-45 років. 

Сучасна молочна ферма, яка включає всі капітальні та операційні затрати, в 

тому числі і вартість квоти, вимагає від 20 до 22 тис. доларів на одну корову. 

Отже, середня за розмірами ферма з утриманням 45-50 корів мільйонного 

кредитування. Другою важливою складовою, що обумовлює розмір ферм, є 

наявність робочої сили. Сучасна технічна оснащеність молочних ферм дозволяє 

одній людині обслуговувати ферму з поголів’ям 45-60 голів. Щоб користатися 

послугами найманого працівника потрібно додаткових витрат на зарплату в 

сумі 25-30 тис. доларів в рік. В середньому одна корова дає 1,5-1,8 тис. доларів 

прибутку в рік. Щоб оплатити працю одного найманого робітника потрібно 
утримувати біля 20 корів. Тому фермери стараються обійтися самотужки, 

залучаючи до роботи членів сім’ї, навіть малолітніх дітей.  

В західній провінції Британська Колумбія діє близько 1000 молочних ферм. 

Майже 40% фермерів мають поголів’я від 48 до 77 голів. Проте в останні роки 

спостерігається тенденція до збільшення розміру ферм до 500 корів і більше. 

Вони функціонують як підприємства з цілковито найманою працею, де власник 

виступає одночасно як менеджер. 
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Фермери і ферми. 

Першою молочною фермою, з якою мені довелося познайомитися, була 

ферма Гаррі Ньюмена в Британській Колумбії. Його батько, німець, народився 

під Луцьком, на Волині. В 1939 році згідно з радянсько-німецькою угодою як і 

всі німці був вивезений в Німеччину. 17 річним юнаком був забраний в 

гітлерівську армію, попав в полон і 10 років відбув в Сибіру. Мати-українка із 

Польщі. Гаррі народився в Канаді. Батько мав молочну ферму, яку з виходом на 

пенсію передав найстаршому синові. Гаррі дістав освіту 

сільськогосподарського інженер-технолога з будівництва і технічного 

оснащення ферм. Після декількох років роботи на фірмі, що надавала послуги 

фермерам, Гаррі купив молочну ферму на якій утримував біля 50-70 корів 
голштинської породи. Займався також проектуванням та молочним 

оснащенням ферм. Мав курс занять в місцевому сільськогосподарському 

коледжі. Коли йшов проводити заняття в коледжі, корів доїти троє його дітей 

9,1 12, і 14 років. Сьогодні сини уже дорослі, але ніхто з них не пішов слідами 

батька і діда. Надто важка і ризикована робота на молочній фермі навіть в 

умовах технічно оснащеної Канади. Через травму хребта Гаррі мусив залишити 

фермерську діяльність. 

Гаррі великий прихильник України. Єдиний із 4 дітей в сім’ї хто вільно 

розмовляє українською мовою. Вперше приїхав на Україну в 1992 році для 
читання лекцій на курсах для спеціалістів сільського господарства України при 

Міністерстві сільського господарства. Продуктивність корів на молочній фермі 

Г. Ньюмана становила біля 8 тис. кг молока. Комплектація стада проводилась 

за рахунок купівля корів-первісток у фермерів, де продуктивність в середньому 

по фермерів становила 9-10 тис. кг молока і вище. В таких господарствах 

корови-первістки до 7 тис. кг молока не можуть поповнювати основне стадо і 

за зниженими цінами, в середньому біля двох доларів за 1 кг живої маси 

продаються в господарствах меншого рівня продуктивності. 

Після декількох 

років використанням за 

віком і іншими 

причинами корови уже 

реалізовують на м’ясо 

за ціною біля одного 

долара за 1 кг живої 

маси.  
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Більш поширеним типом молочних ферм є ферми з комплектацією стада за 
рахунок власного вирощування ремонтних телиць і нетелів. До таких ферм в 
Британській Колумбії належить ферма Андрія Бондаря. Його батьки походять зі 
Словаччини. В післявоєнні роки доля їх, як і Ньюменів, закинула в Канаду. 
Цікаво, що батьки Андрія (батько – теж Андрій) вільно розмовляють 
українською мовою хоча рахують себе словаками. Син Андрій родився і виріс в 
Канаді, але теж знає українську мову. Ферму дістав у спадок від батька. Як 
фермер пройшов стажування в США. Сорокарічний успішний фермер 
відзначається схильністю до експериментування і впровадження наукових 
розробок. Його житловий будинок і ферма являють собою єдиний комплекс і 
сполучені між собою підземним ходом, що зручно особливо в зимовий період. 

На фермі утримується 250 голів великої рогатої худоби, в тому числі                      
85 корів-голштинів. Ферма є базовим господарством Міжнародної школи 
менеджменту в молочному скотарстві.  

Дружина Мері займається вихованням чотирьох дітей. Андрій має одного 
найнятого постійного працівника, а в міру потреби наймає ще одного на 
половину ставки. Ними найчастіше є студенти вечірніх або заочних відділень 
учбових закладів, які підзаробляють собі на навчання і платне проживання.  

Андрій має 40 га землі, які 
забезпечують його худобу 
кукурудзяним силосом, сіном і 
частково зерном. Більшість силосу 
і зерно зберігаються в башнях. В 
башні зберігаються і кормові 
добавки. Через систему 
транспортерів корми подаються із 
сховищ, змішуються і 
транспортерами подаються для 
годівлі тварин.  

Тюковане сіно зберігається на горищі. Над коритами в стелі є люки, через 

які тюки сіна подаються в корита. Якщо тюки на горищі розміщені далеко від 

люків, то рухомою підвісною лебідкою їх підтягують до люків.  

Частина кукурудзяної маси силосується в траншею, яка впирається 

однією стороною вигульного дворика молодняка худоби навпроти воріт. 

Двостворчаті ворота загону відкриваються і забезпечують доступ худоби до 

силосної маси. Щоб не було затоптування маси вона відгороджена рухомою 

решіткою, через яку худоба може просунути голову і поїдати силос. В міру 

поїдання силосу решітка пересувається на коліщатах і фіксується в певному 

положенні. Дно силосної траншеї має невеликий нахил в сторону вигульного 

дворика що запобігає підтопленню гноївки у силосі. Таким чином уникається 
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важка і трудомістка робота  по навантажуванню, розвантажуванню і роздачі 

силосу. Слід зауважити, що тваринництво в Британській Колумбії зосереджено в 

південній частині провінції, в долині Валлей. Клімат тут м’який і теплий, 

подібний до клімату в нашому Криму. Тому промерзання силосної маси майже не 

буває. При заготівлі силосної маси Бондар використовує хімічні консерванти, які 

вносяться у маси при скошуванні кукурудзи. Для цього на жатках силосних 

комбайнів кріпляться ємності із консервантами і розпилювачі зрошують 

подрібнену зелену масу. Бондар вважає, що завдяки консервантам на кожній тонні 

силосу він має щонайменше додатково 30 доларів прибутку. 
Доїння і годівля корів 

двохразові. Годують два рази і 
молодняк. Обезрожування телят 
проводять у віці 30-45 днів. Для 
цього існує пристрій, що 
нагадує авторучку діаметром 
біля 1,5 см, який прикладають 
до ростучих ріжків і випалюють 
їх. Обезрожування є важливим 
обов’язковим елементом при 
безприв’язному утриманні 
тварин, яке застосовуєть всі 
фермери.  

Лише на одній фермі в провінції Альберта в колективному господарстві-
колонії ми зустріли прив’язне утримання корів із трьохразовим доїнням. 
Продуктивність корів-голштинів становила більше 6 тис. кг молока і є нижчою 
від середньої продуктивності в Канаді.  

Доїння корів на фермі Бондаря проводиться на установці типу „Ялинка” з 
молокопроводом. Установка розрахована на одночасне видоювання 6 корів. 
Молоко із вимені поступає в прозорі молочні градуйовані ємності після чого 
переводиться краником в танк. Це дозволяє легко вести індивідуальний облік 
молочної продуктивності корів. Фермер сам не веде цього обліку і не визначає 
якості молока. Для цього регулярно щомісячно, а в міру потреби і частіше, 
приїжджає інспектор, фіксує добовий надій молока кожної корови, бере проби 
молока на вміст жиру, білка і інших показників і через певний час, або в 
наступний приїзд привозить результати аналізів.  

В Канаді надзвичайно високі вимоги до якості молока. Вим’я обов’язково 
миється теплою водою, витирається чистими рушниками, які після кожного 
доїння перуться або беруться нові. Не допускається найменшого забруднення 
дійок. Після закінчення доїння дійки зрошують спеціальним розчином із 
пульверизаторів, які є складовою частиною доїльної установки, або дійки 
вмочують в спеціальний стакан з розчином. 



24 

липень, 2016 / № 14 (37) 

Цей стакан з розчином оператор підвішує собі на пояс. Зрошування дійок є 

профілактичним заходом проти виникнення тріщинок в дійках, захворювання 

маститами. У високопродуктивних корів вим’я настільки велике, що таким 

коровам на задні ноги інколи накладають пута, щоб корова не розчахнулася. 

Двадцятитонна молочна цистерна з молокозаводу через день забирає молоко. 

Водій молоковозу самостійно обліковує кількість забраного молока і в господаря 

не може бути і сумніву в достовірності записаного. Система передбачає повну 

довіру і відповідальність обох сторін. Якщо з якихось причин фермер не може 

забезпечити потрібну за квотою кількість молока він вимушений шукати 

фермера, який в даний момент має лишки молока і позичати його. Але відточена 

технологія, постійна і стала кормова база забезпечують рівномірне і регулярне 

надходження молока.  

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Ще одна перемога 

Наталія Сенчук, координатор міжнародного 

проекту «Юний пасічник» в Україні, Голова 

Спілки пасічників Полтавської області, директор 

ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» 

Цей рік не легкий для всіх бджолярів, як по розвитку бджолиних сімей, так і 
по медозбору, адже погодні умови не скрізь сприяли виділенню нектару  з-за 
холодних ночей  та отриманню раннього меду. 

Не менші труднощі з початку року сталися і з фінансуванням навчального 
закладу, який перевели на місцевий бюджет і весь цей час ми повинні були 
відстоювати функціонування училища, який є  єдиним в Україні по навчанню 
професії Бджоляр, де учні отримують повноцінні знання з бджільництва 
протягом 1,5 року та є можливість продовжити навчання нашим випускникам в 
Технікумі Пшчела Воля (Польща). 

Але не дивлячись на всі труднощі, ми відстоювали галузь бджільництва, 
навчальний заклад і протягом року готували  дітей до конкурсу. Восени 
проводили конкурси, відбір сильніших дітей по знаннях в бджільництві як 
теоретичних знань, так і виконання практичних, на всіх канікулах діти були в              
м. Полтава і готувалися до конкурсу. 

Не знаючи глибоко життя бджіл, як працювати з бджолиними сім’ями  
дитина не зможе достойно показати свій рівень знань на міжнародному конкурсі 
за кордоном, коли там багато дітей з інших країн, які неодноразово приймали 
участь в конкурсах та займали призові місця і є сильними в підготовці. 

Сильна і професійна підготовка у дітей з Німеччини, Чехії, Польщі, 
Люксембурга, Литви, Великобританії і ці діти вже впевнено себе почувають на 
випробуванні. Гірше себе почувають діти, які приймають участь вперше, бо нові 
люди, інша країна, і мовний бар’єр теж багато чого значить. 

Всі ці проблемні мовби питання ми враховуємо і вже обговорюємо питання 
на рівні керівництва, щоб в училищі запрацювало навчання англійської, 
німецької та польської мов, бо ці мови найбільш використовуються на 
міжнародному конкурсі і більш поширені, до того ж наше училище широко 
працює на міжнародному рівні і навіть це вимагає такому підходу. 

Коли ми вперше прийняли участь в конкурсі «Юний пасічник» в Польщі і 
зайняли друге місце в одиночному конкурсі та четверте в командному, ми 
зрозуміли, що цьому сприяє не тільки підготовка дітей в училищі, а навіть те, що 
ці діти виросли коло бджіл, які розводять їхні батьки.  

Вони елементарні речі вже знають, викладачі в училищі їхні знання 
поглиблюють теоретично та практично і звичайно з такими дітьми можна їхати 
на конкурс. Такий висновок ми зробили не тільки по призових місцях України, а 
й ще й спостерігаючи за дітьми інших країн, які бджіл бачили раз чи тричі за 
життя.  
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Тому ми пішли шляхом  сприяння розвитку тих дітей у яких батьки, діди 
займаються бджільництвом і ці діти продовжують їхню роботу впроваджувати в 
своє життя. Необхідно підтримувати династії, сімейне бджільництво, розвивати 
та заохочувати дітей, які  наслідують своїх батьків, а можливо будуть і кращими 
за нас. 

До того ж з такими дітьми навіть цікавіше працювати, бо з ними можна 
вступати в любі дискусії з бджільництва і інколи буває цікаво їх слухати, як 
вони відстоюють свою правоту. Я вже бачу, що ці діти продовжують  династію 
батьків, люблять бджіл та в майбутньому розвиватимуть галузь бджільництва 
України. 

Діти відбираються з різних областей України на попередніх конкурсах, які  
координатори проводять в різні пори року на базі навчального закладу та на 
пасіках відомих пасічників. З тих хто має більше знань і підбираються групи для 
участі в конкурсі на міжнародному рівні.  

З 1 по 3 липня 2016 p. в Чехії відбувся міжнародний конкурс «Юний 
пасічник», в якому приймали  участь 20 країн світу, в тому числі і Україна. 

Конкурс, який проходив в Чехії, був не легким, теоретичні завдання  
складалися з 30 питань різного направлення і були в деяких моментах важкими, 
але Дмитро Сорока та Максим Сенчук з ними справилися. 

Практичні завдання виконувалися командами і звичайно перше командне 
місце зайняли і діти з України. Я вважаю, що це високе досягнення дітей віком 
14 років, які з хвилюванням, але впевнено йшли до перемоги. 

Ще один кубок займе чільне місце в державному навчальному закладі 
«Гадяцьке аграрне училище» і буде прикладом для інших учнів. 

Підготовка проводилася не легко, найважче те, коли ти готуєш дітей і вже 
спокійний в тому, що команда готова до конкурсу, з’являються неочікувані 
моменти. У нас не зміг поїхати один з команди хлопчина і ми змушені були 
терміново шукати іншого і знайшли в м. Долині, Івано-Франківської області. 
Але на превеликий жаль перепоною стало відкриття візи.   

На наступний рік команда вже 
сформована, єдине що ми з викладачами 
будемо прикладати всі зусилля для 
покращення їхніх знань.  

Ми вдячні всім небайдужим, які 
надали нам фінансову допомогу для 
внесення організаційного внеску за участь 
в міжнародному конкурсі. Ви не 
помилилися в наданні допомоги, оскільки 

вона пішла на користь нашому бджільництву, дітям і державі. 
Готуємося до наступного року і думаю, що ми подолаємо всі перешкоди, 

отримаємо підтримку від колег та представимо достойно бджільництво України в 
2017 році. 
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Департамент екології та природних ресурсів Львівської 

облдержадміністрації нагадує, що у період спекотної погоди, що має 
пожежонебезпечний характер, забороняється розводити багаття у лісах, 
заїжджати транспортом на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів), 
відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної 
небезпеки, палити та кидати непогашені сірники, недопалки, витрушувати з 
люльок гарячий попіл, самовільно спалювати залишки сухої рослинності, 
твердих побутових відходів. 

Департамент екології вкотре звертається до мешканців Львівщини з 
проханням бути вкрай обережними у поводженні із вогнем у лісових масивах та 
поблизу торфополів під час спекотних літніх днів. 

Ми завжди повинні пам’ятати, що своїми невиваженими вчинками можемо 
завдати значної шкоди довкіллю. Залишене без нагляду вогнище, кинутий 
сірник, або навіть викинута склянка під променями сонця можуть спровокувати 
масштабну лісову пожежу, а неконтрольоване випалювання сухої стерні або 
побутових відходів, зокрема, поблизу торфополів – затяжне, багатоденне 
горіння торфу.  

Варто пам’ятати, що дотримання вимог правил пожежної  безпеки у 
спекотний період дозволяє запобігти виникненню пожежних ситуацій на 
території області.  

Одночасно повідомляємо, що за інформацією Департаменту з питань 
цивільного захисту ЛОДА станом на 27.07.2016 року зафіксовано 181 пожежу в 
екосистемах площею понад 52 га, 23 торф’яні пожежі площею понад 2 га. Слід 
зазначити, що найбільше пожеж відбулося у Пустомитівському та Яворівському 
районах. До адміністративної відповідальності за фактом спалювання сухої 
рослинності притягнуто 82 особи, на яких накладено штрафи. 
Джерело: www.ekologia.lviv.ua 

Не спалюй! Випалювання сухої рослинності 

завдає непоправної шкоди довкіллю! 
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               Департамент агропромислового розвитку  

             Львівської обласної державної адміністрації  

       запрошує на роботу 

 
Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державних 
службовців: 

- начальника управління розвитку сільськогосподарського виробництва, 
продовольства та аграрного ринку департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації; 

- провідного спеціаліста сектору фінансового та організаційного 
забезпечення департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації. 

Серед вимог до професійної компетентності кандидатів на зайняття 
посади державної служби категорії “Б” (начальник управління): вища освіта 
(спеціаліст чи магістр), досвід роботи на посадах державної служби категорій 
“Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою. 

Серед вимог до професійної компетентності кандидатів на зайняття 
посади державної служби категорії “В” (провідний спеціаліст): вища освіта за 
освітнім ступенем бакалавра або спеціаліста за напрямом підготовки 
“Фінанси”, “Економіка підприємства”, “Бухгалтерський облік та аудит” або 
іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування,  без 
досвіду роботи, вільне володіння державною мовою. 

Документи необхідно подати за адресою: 79020, м. Львів, проспект 
В.Чорновола, 57, 5-й поверх, каб.57.  

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням: 
http://nads.gov.ua/page/lvivska-oblast   
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної 

державної адміністрації 

“Свято Сиру і Вина” у Львові  
 
21-23 жовтня 2016 року у Львові в Палаці мистецтв відбудеться “Свято Сиру і 

Вина”. Свято є одним із найбільших гастрономічних фестивалів осенi. Захід стане 
гарною нагодою більше довідатись про культуру сироваріння та традиції виноробства 
у Львові, побувати на винних дегустаціях та скуштувати найрізноманітніші види сиру 
і насолодитися вином від кращих виробників.Місце проведення: м. Львів, 
Львівський палац мистецтва,вул. Коперніка,17. 
Джерело: www.lviv.ua  
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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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Джерело: www.ukrainian-food.org 
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Джерело: www.ukrainian-food.org 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 4,00 4,00 5,00 

Капута білокачанна рання 1,40 1,50 1,50 

Капуста броколі 12,00 13,00 14,00 

Капуста цвітна 8,00 9,00 10,00 

Кабачок ранній 2,00 3,00 3,00 

Морква рання 2,80 3,00 3,50 

Буряки столові ранні 2,00 2,50 3,50 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

4,00 5,00 6,00 

Помідор салатний 
рожевий 

17,00 18,00 20,00 

Огірок короткоплідний 
корнішон 

9,00 11,00 12,00 

Часник 30,00 40,00 45,00 

Кріп 10,00 15,00 20,00 

Цибуля ріпчаста 3,30 3,50 4,00 

Шпинат 50,00 50,00 50,00 

Кукурудза цукрова, шт 3,00 4,00 5,00 

Капуста цвітна 4,00 5,00 5,00 

Картопля Белароса 2,80 2,80 3,50 

Гриб печериця 18,00 20,00 22,00 

Абрикос 10,00 12,00 13,00 

Нектарин інжирний 43,00 45,00 50,00 

Персик 16,00 17,00 19,00 

Диня 8,00 10,00 12,00 

Смородина чорна 18,00 19,00 20,00 

Чорниця  27,00 28,00 28,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  
С-1, десяток 

9,00 10,00 13,00 

Яловичина ребра 47,00 48,00 49,00 

Свинина вирізка 82,00 84,00 85,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 29.07.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 
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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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Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Перший український 

практичний семінар з 

інтенсивного зрошення 

Valley 

09 серпня 2016 p. 

 

Черкаська обл., 

Золотоніський р-н, 

с. Піщане, 

Pесторан “Старий Маяк” 

 вул. Калініна,8  

www.astra-group.com.ua 

Міжнародна наукова 

конференція «2016: 

Зернобобові культури та соя 

для сталого розвитку 

аграрного виробництва 

України»  

11-12 серпня 2016 р.  

м. Вінниця,  Інститут 

кормів та сільського 

господарства Поділля 

НААН,   

проспект Юності, 16  

www.fri.vin.ua 

VI Міжнародна конференція 

«Яблучний бізнес в Україні 

-2016» 

11-12 серпня 2016 р.  

 

м. Черкаси, готель 

“Апельсин”,  

вул. Фрунзе, 145  

www.fruit-inform.com 

День поля “Агросем”  18 серпня 2016 p. 
Тернопільска обл., 

Заліщицький р-н.,  

с. Дзвиняч 

www.agrosem.kiev.ua 

Всеукраїнський  

фестиваль льону 
27 серпня 2016 p. 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

 м.  Стремигород  

www.agroprom.zt.gov.ua 

IX Міжнародний Симпозіум 

 “Клімат Поля – 2016” 

21-24 вересня   

2016 p. 

м. Люблін (Польща)– 

 м. Замость (Польща) – 

м. Львів (Україна) 

www.lnau.lviv.ua 

Міжнародна конференція 

“Роль і місце Аграрних 

палат у розвитку сільських 

територій. Європейський 

досвід” 

29 вересня  2016 p. 

м. Львів, 

Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій 

ім. С.З. Гжицького,  

вул. Пекарська,50  

www.agrochamber.lviv.ua 

Зарубіжні події 

Міжнародна виставка 

харчової промисловості 

“Riga Food” 

07-09 вересня  

 2016 p. 

 

Латвія, 

м. Рига 
www.bt1.lv/bt1/rigafood 

Бізнес-форум 

 “Польща–Україна” 

13 вересня  2016 p. 

 

Польща, 

м. Варшава 
www.ukrainian-food.org 

35-а Міжнародна виставка 

“Saudi Agriculture 2016” 
02-05 жовтня 2016 р. 

 

Саудівська Аравія, 

м. Ер-Ріяд  

 

www.saudi-agriculture.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 

Джерело: Львівська аграрна палата 

Cвітлини з Музею розвитку сільських територій Польщі 

(Люблінське воєводство, Осередок сільськогосподарського  

дорадництва в Конськоволі)  
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