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Розвитку галузей тваринництва на Львівщині приділяється системна 
пріоритетна увага. 31 серпня у селі Подусільня Перемишлянського району 
відбулося урочисте відкриття тваринницького комплексу ТзОВ “НАТІРРА”, 
який забезпечить  продовольчі потреби жителів регіону в якісній продукції 
свинарства. 

В церемонії урочистого відкриття нового виробничого об’єкта прийняли 
участь голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, 
заступник директора департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Людмила Гончаренко, голова Перемишлянської 
районної ради Роман Андрусишин  та голова Перемишлянської районної 
державної адміністрації Володимир Танчин. 

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що 
розвиток аграрного сектору є важливим пріоритетом економічної політики в 
області, а відкриття підприємства свідчить про системність залучення 
інвестицій. В наступному місяці, повідомив Олег Синютка, заплановано 
також відкриття тваринницького комплексу у Стрийському районі. 

Керівник підприємства Михайло Коляджин звернув увагу присутніх, що 
даний сучасний  свинокомплекс постав на базі приміщення колишнього 
зруйнованого корівника, а тривалість підготовчих робіт до запуску об’єкта в 
експлуатацію перевищує 11 місяців. Слід зазначити, що на даний на 
підприємстві  вже поставлено на відгодівлю понад 900 голів молодняка при 
проектній потужності 1800 голів. Очікується, що при виході на проектну 
потужність утримання поголів’я на підприємстві буде створено до                  
20 нових  робочих місць. 

Відкриття сучасного свинокомплексу  

на Перемишлянщині 
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Відкриття нових потужностей  

з переробки олійних культур   

в Золочівському районі Львівщини  

Розвиток підприємств, які здійснюють переробку сільськогосподарської 
продукції, дозволяє сформувати ефективні ланцюги доданої вартості на рівні 
Львівської області та сприяє збільшенню обсягів виробництва продукції 
рослинництва.  

 7 вересня 2016 року у селі Хильчиці Золочівського районі  на базі 
підприємства ТОВ “Д-Мікс” відбулося відкриття нового заводу, який 
здійснюватиме переробку олійних культур – соняшнику, сої, ріпаку.  

Участь у відкритті нового виробництва прийняв голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка, керівники Золочівського району, 
агровиробники та іноземні партнери підприємства з Нідерландів, Франції та ін. 

Засновник підприємства Федір Шопський розповів про історію його 
заснування на початку 2000-х років. На даний час підприємство дає роботу                      
77 працівникам з яких 45 нових робочих місць створено в результаті відкриття 
нових переробних потужностей. 

Участь у заході з нагоди відкриття нового виробництва прийняв голова 
управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, який зазначив, що відкриття 
виробництва дозволить максимально зосередити переробку олійних культур в 
області, а отже, стимулюватиме формування ефективних ланцюгів доданої 
вартості і наповнення бюджетів сільських громад.    
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«Самбірський  хлібокомбінат» здійснив інвестиції  

в оновлення виробництва 

Відокремлений підрозділ «Самбірський хлібокомбінат» ПАТ «Концерн 
Хлібпром» інвестував у модернізацію лінії пшеничних хлібів 165 тис. грн. 
Зокрема, на виробництві було замінено тістоподільну машину м’якої дії 
(Туреччина). Нове обладнання здійснює безстресовий поділ тіста, що забезпечує 
високі споживчі властивості продукту та гарантує великі виходи тіста у 
поєднанні з відмінною точністю роботи. Тістоподільник встановлений на лінії з 
виробництва пшеничних сортів. Його потужність складає 1000 шт. в годину. 

Виробничий підрозділ «Самбірський хлібокомбінат» входить до складу ПАТ 
«Концерн Хлібпром», одного з найбільших національних виробників хліба. 
Засновано підприємство у 1967 році. Працює на заводі проектною потужністю 20 
тонн продукції на добу 180 працівників. Сьогодні хлібокомбінат випускає 125 
різновидів продукції – хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів. 

Довідка про компанію: ПАТ «Концерн Хлібпром» входить 
до групи найбільших виробників хліба в Україні і 
об’єднує у своєму складі 6 хлібозаводів та 2 комбінати 
хлібопродуктів у Львівській та Вінницькій областях. 
Основним напрямом діяльності підприємства є 
виробництво хліба, кондитерської продукції та 
хлібобулочних напівфабрикатів. Компанії належать 
торгові марки – «Хлібна хата», «Вінницяхліб»,  
«Любляна», «Хліб по-львівськи»,  Bandinelli. 
Джерело: ПАТ “Концерн Хлiбпром” 

Робоча зустріч з аграріями  

Городоцького району 

 14 вересня 2016 року у селі Галичани Городоцького району відбулася робоча 
зустріч голови Львівської Аграрної палати Павла Музики та керівника її управи 
Ігора Вуйцика з директором ПП “Витошко” Михайлом Витошко. 

Керівник підприємства ознайомив з виробничо-технологічною базою, яке 
обробляє 200 га землі і вирощує зернові культури та сою. Михайло Витошко 
розповів про актуальні питання подальших реформ в аграрному секторі та 
поділився власним баченням наслідків можливого зняття мораторію на 
сільськогосподарські угіддя в Україні. На думку господаря, зняття мораторію 
потрібне, але за умови створення сприятливих передумов для доступу малих та 
середніх господарств до фінансових ресурсів.      
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Форум Партнерства у Львові 

3 вересня у Львові  відбувся українсько-польський форум партнерства, на 
якому фахівці мали змогу обмінятися найкращим досвідом та практиками 
процесу децентралізації, брендингом територій та міст, вивчити досвід 
сучасних форм та механізмів участі громадськості в розвитку міст та регіонів. 

Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації 
Ростислав Замлинський у своєму виступі звернув увагу на перебіг процесу 
децентралізації в області. Відповідно до проекту перспективного плану 
децентралізації на Львівщині, який 2 вересня подано на розгляд депутатам 
Львівської обласної ради, передбачено створення 85 об’єднаних 
територіальних громад. Проте зазначена кількість об’єднаних громад 
ймовірно ще буде коригуватися.   

Із польської сторони Маршалек Лубуського воєводства Ельжбєта Анна 
Полак та Маршалек Підкарпатського воєводства Владислав Ортиль детально 
розповіли учасникам форуму про сучасні методи промоції міст та регіонів.  

Цікавим також є досвід Люблінського воєводства, де регіональний бренд 
використовується для просування сільськогосподарської продукції (полуниця) 
та продовольчих товарів (сметана, макаронні вироби, сидр та ін).   

Заступник директора департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко обговорила з 
керівниками об’єднаних територіальних громад області питання розширення 
співпраці, зокрема спрямованих на реалізацію проектів розвитку 
агропромислового виробництва та формування ланцюгів створення доданої 
вартості в громадах.  
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Другий Міжнародний форум  

пивоварів і рестораторів у Львові  

15-16 вересня у Львові відбувся 
Другий Міжнародний форум пивоварів і 
рестораторів, який об’єднав  
представників галузі з багатьох 
областей України 

Головна тема форуму: «Пивоварня як успішний бізнес. Нові тенденції в 
крафтовому пивоварінні». 

Із вітальним словом до учасників заходу звернулася заступник директора 
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Людмила Гончаренко, яка підкреслила важливість виробників пивоварної 
індустрії для економіки області, створення ефективних ланцюгів доданої 
вартості завдяки переробці вирощеного хмелю на пивоварнях регіону та 
наголосила на позитивній динаміці розвитку галузі загалом.  

Учасники форуму ознайомилися з актуальними тематичними доповідями 
експертів галузі та технологами, ознайомилися з новими технологіями та 
новітнім устаткування. Важлива увага також зверталася аналізу світових 
тенденцій розвитку галузі пивоваріння. 

В межах форуму також відбувся дегустаційний захід в якому відомі 
експерти визначили найкращі зразки крафтового пива від різних виробників 
України. 
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Міжнародна конференція  “Птахівництво 2016” у Трускавці 
13-15 вересня у Трускавці відбулася 

ХІІ Міжнародна конференція  

“Птахівництво 2016”, яка зібрала 

провідних виробників продукції 

птахівництва з різних областей 

України, науковців, компанії-

постачальників обладнання, кормів, 

ветеринарних препаратів для потреб 

галузі з багатьох країн. 

Учасники конференції ознайомилися з сучасними тенденціями розвитку 
галузей птахівництва у світі та окреслили перспективні ринки збуту вітчизняної 
продукції. Значна увага вітчизняними та зарубіжними доповідачами 
конференції приділяється  питанням утримання, годівлі та ветеринарного 
обслуговування на сучасних тваринницьких комплексах. Ці заходи дозволять не 
лише підвищити ефективність виробництва, але і забезпечать дотримання 
міжнародних вимог стосовно безпечності та якості продукції птахівництва 
виробленої в Україні. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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4 вересня 2016 року у місті 

Новояворівськ відбулися святкування з 

нагоди “Свята  меду”.  

На святі власну продукцію бджільництва  представили пасічники району, а 
також умільці з Яворівської забавки. Учасники свята мали змогу придбати 
продукцію бджільництва, вироблену місцевими господарями. 

Завершилось свято виступами художніх та танцювальних колективів Палацу 
культури «Кристал» м. Новояворівськ. 

 

“Свято  меду” у Новояворівську  



11 
Джерело: Управління агропромислового розвитку Пустомитівської РДА 

вересень, 2016 / № 17 (40) 

31 серпня у  м. Пустомити на ринковій площі було проведено святкову 
виставку – ярмарку з продажу сільськогосподарської продукції “Добрі традиції 
Галичини”. Продукцію сільськогосподарського виробництва та продукти її 
переробки для споживачів представили переробні підприємства, 
сільськогосподарські товаровиробники та фермерські господарства району.  
Споживачі мали змогу придбати за цінами виробників овочі та картоплю, 
насіннєвий матеріал, продукцію бджільництва, живу рибу, поросят. Серед 
виробників присутніх на ярмарку, зокрема  були ФГ« Нагорянка», ФГ «Надія», 
ФГ «Фіалка»,  ФГ «Захід-птиця», ПАФ «Винниківська»,  ФГ «Слава надії» та 
інші. 

Ярмарок “Добрі традиції Галичини” на Пустомитівщині  
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Овочі «борщового набору» в Україні сьогодні коштують в 2,5 рази 
дешевше, ніж у вересні минулого року. Цей факт, приємний для українського 
споживача, дуже сильно засмучує фермерів. 

За даними інформаційно-аналітичного центру «Шувар», лідером зі 
зниження  ціни «борщового набору» залишається білокачанна капуста, яка за 
рік подешевшала в 3 рази. Сьогодні цю продукцію на найбільшому в країні 
оптовому ринку «Шувар» у Львові можна купити по 1,8-2,5 UAH/кг (0,06-0,08 
EUR/кг). Для порівняння, в середині вересня минулого року капусту на ринку 
«Шувар» пропонували по 7,0-7,5 UAH/кг (0,29-0,31 EUR/кг). 

Морква зайняла друге місце в рейтингу цінового спаду. Сьогодні середня 
оптова ціна цієї продукції на «Шуварі» становить 2,0-2,5 UAH/кг (0,03-0,08 
EUR/кг), тобто втричі дешевше, ніж минулого року.  

Столовий буряк за рік подешевшав майже вдвічі по всій території України. 
Сьогодні у Львові на оптовому ринку «Шувар» його пропонують по                 
1,8-2,0 UAH/кг (0,06-0,07 EUR/кг). Цибулю гуртом можна купити по                
3,3-3,6 UAH/кг (0,11-0,12 EUR/кг). Для порівняння, минулого року цибуля у 
Львові коштувала 4,5-5,0 UAH/кг (0,18-0,20 EUR/кг). «Не дивлячись на те, що у 
більшості господарств врожайність суттєво знизилась цього року, загальна 
пропозиція на ринку сьогодні дуже велика бо площі під цибулею в Україні 
помітно розширились – розповідає Тетяна Гетьман, експерт плодоовочевого 
ринку Східної Європи. 

 Картопля поки залишається єдиною позицією «борщового набору», ціни 
на яку, порівняно з минулим роком, практично не змінилися. У Львові на 
«Шуварі» ціни зберігаються в діапазоні 2,5-2,8 UAH/кг (0,08-0,09 EUR/кг). 
«Цей сезон відрізняється від минулого року не тільки нижчими цінами на овочі 
«борщового набору», але й ціновими тенденціями. У вересні 2015 року ціни на 
цибулю, капусту та моркву інтенсивно підвищувалися, а цього року вони 
навпаки знижуються, – коментує Тетяна Гетьман. – Підвищення ціни минулого 
року було обумовлено ажіотажним попитом з боку перекупників, які 
наприкінці сезону, тобто навесні 2016 року, змушені були продавати 
заготовлені овочі дешевше, ніж купували їх восени 2015 року в господарствах. 
Цього року бажаючих заробити на зберіганні «борщового набору» набагато 
менше, а виробництво навпаки збільшилася за рахунок розширення площ в 
господарствах. Саме це є основною причиною зниження ціни». 
Джерело: www.shuvar.com 

Зниження цін на овочі  

«борщового набору» в Україні 
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Джерело: Проект ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності  харчових продуктів в Україні” 

У Львові на базі ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок 
відбулася українсько-польська зустріч з питань взаємодії двох країн у боротьбі 
з інфекційними захворюваннями тварин. Від української сторони делегацію 
очолював на зустрічі Голова Держпродспоживслужби України Володимир 
Лапа, а від польської – головний ветеринарний лікар Республіки Польща 
Владімір Скорупскі та директор Інституту ветеринарної медицини Республіки 
Польща Кжистофор Нємчик. 

Під час зустрічі сторони констатували необхідність поглиблення 
міжнародного співробітництва з проблем ветеринарної медицини з метою 
запобігання поширенню інфекційних хвороб тварин та взаємного 
забезпечення територій від епізоотій. Зважаючи на сусідство України та 
Польщі, такі питання є особливо актуальними, зазначили співрозмовники. 

За результатами зустрічі представники ветеринарних служб України та 
Польщі домовилися, зокрема, активізувати роботу з обміну інформацією та 
набутим досвідом у боротьбі з африканською чумою свиней.  

Українсько-польська співпраця 

 у ветеринарній медицині  



14 

вересень, 2016 / № 17 (40) 

Місце проведення: м.Київ, вул. Смiлянська,11   

Детальна інформація за посиланням: www.wp.smcae.com 

В Україні запустили інноваційний  

страховий продукт для пшениці 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), «Сингента», «Креді Агріколь 
Банк» та страхова компанія «АХА страхування» оголосили про запуск 
інноваційного страхового продукту для пшениці, що дозволить розширити 
доступ до фінансування для аграріїв та буде сприяти більш активному 
використанню агрострахування в Україні.  

Зазначають, що агровиробники зможуть застрахувати посіви озимої 
пшениці на період перезимівлі та весняно-літній період. 

Основне завдання продукту – допомога у збереженні та захисті посівів та 
врожаю пшениці від ризиків, що виникають в процесі вирощування. Протягом 
перших трьох років роботи користувачі отримають спеціальні пільгові умови, 
консультативну підтримку та можливість взяти участь в тренінгах зі 
страхування та застосування новітніх агротехнологій. 

Крім того, на першому етапі програма буде доступна сільгоспвиробникам 
Полтавської, Черкаської та Вінницької областей. 

«Відсутність прозорих і простих у використанні продуктів страхування, і 
зрештою – недовіра аграріїв до страховиків та фінансових партнерів слугують 
причиною низької популярності агрострахування в Україні. Сьогодні рівень 
страхування посівів та майбутнього врожаю в Україні складає менше 5%, тоді як 
в США цей показник перевищує 80%», – йдеться в повідомленні страхової 
компанії. 

За умовами програми компанія «Сингента» надаватиме агровиробникам 
товарний кредит, а «Креді Агріколь Банк» – грошовий кредит, а разом партнери 
покриватимуть до 50% витрат на оплату страхової премії замість 
агровиробника. Продукт перестраховано надійним міжнародним 
перестраховиком, що в свою чергу гарантує своєчасне здійснення страхових 
виплат. 
Джерело: www.agravery.com 
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Уряд призначив Ольгу Трофімцеву 

заступником Міністра аграрної політики  

та продовольства України  

8 вересня 2016 р. Уряд схвалив пропозицію Міністра Тараса Кутового про 
призначення Ольги Трофімцевої на посаду заступника Міністра аграрної 
політики та продовольства України з питань європейської інтеграції. 
Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України. 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

Уряд вніс зміни до порядку призначення та надання субсидій 

8 вересня Кабмін вніс зміни до Положення про порядок призначення та 
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива. Як роз’яснили у Мінсоцполітики, проект акта було 
розроблено з метою уточнення порядку обчислення сукупного доходу для 
призначення населенню житлових субсидій, а також механізму подання заяви і 
декларації в електронній формі. 

Зокрема, внесеними змінами передбачається: 
-  не враховувати до сукупного доходу при призначенні субсидії вартість 

безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних 
виробів, засобів реабілітації, сум, які виплачуються в порядку відшкодування 
шкоди (регресні виплати), заподіяної працівникові за ушкодження його 
здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків; 

-  при призначенні субсидії у І кварталі до середньомісячного доходу 
враховувати дохід від земельної частки (паю), що нарахований один раз на рік у 
IV кварталі попереднього року, у середньомісячному розмірі на підставі 
відповідних довідок. 

Також прийнятою постановою уточнюється порядок автоматичного 
призначення субсидії громадянам на наступний період, а також дії особи у разі 
незгоди з рішенням про автоматичне призначення субсидії. 
Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Уряд підтримав ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України та закрив можливості отримання неправомірної вигоди посадовцями 
при затвердженні землевпорядної документації. Відповідна постанова №580  
була прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України 31 серпня.  

«Територіальний орган Держгеокадастру, який здійснює погодження 
проекту землеустрою визначатиметься автоматично програмою електронного 
документообігу Держгеокадастру, що дозволить уникнути особистого контакту 
між розробником проекту землеустрою та органом, який здійснює його 
погодження», –  пояснив суть пілотного проекту Міністр.  

За словами Тараса Кутового, у разі, якщо технічна документація подана в 
одному районі, то теоретичний її розгляд згідно вибору електронної системи, 
може бути здійснений в іншому районі України: «Умовно кажучи, подача 
документів може бути у Полтавській області, а розгляд технічної документації, 
оскільки вона вся в електронній формі, може здійснюватися в Чернігівській», –  
додав Міністр.  

Також, як повідомив очільник Міністерства, кожен хто подав відповідні 
документи і має реєстраційний номер в онлайн-режимі, зможе подивитися, на 
якій стадії перебуває розгляд його документів.  
Джерело: www.minagro.gov.ua 

Останні земельні аукціони організовані Головним управлінням 
Держгеокадастру на Львівщині відбулись 26 та 31 серпня і на них продано 
право оренди 10 земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності (за межами населених пунктів) загальною площею               
154,2 гектара. В результаті торгів ціна оренди цих земель становитиме                 
340,5 тисячі гривень на рік, яку переможці сплачуватимуть щороку до бюджету 
місцевої ради. Ціна продажу права оренди перевищила у 2,2 рази стартову ціну 
(153,4 тис.грн.). 

Найбільша динаміка вартості була зафіксована на земельну ділянку 
розташовану на території Сихівської сільської ради Стрийського району. 
Відзначимо, що завдяки організації аукціону ціна річної оренди цієї земельної 
ділянки зросла від встановлених 8% до 54,2% від нормативної грошової оцінки 
землі. Орендар щорічно сплачуватиме до бюджету сільради 118 тисяч гривень. 

За результатами земельного аукціону з переможцями укладаються договори 
оренди земельних ділянок терміном на 7 років. 

Від продажу права оренди сільськогосподарських земель  місцеві 

ради Львівщини отримуватимуть додаткові фінансові ресурси  

Нові правила затвердження 

землевпорядної документації 
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Уряд затвердив правила виробництва 

органічної продукції рослинного 

походження 

31 серпня під час чергового засідання Уряд затвердив постанову № 587 
про «Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) 
рослинного походження». 

За словами Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса 
Кутового, затвердження даних правил прискорить якісний ріст галузі 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції. 

«Звичайно підтримка цієї постанови сприятиме більш ефективному 
розвитку ринку і, у свою чергу, дасть можливість якісно сертифікувати 
органічну українську продукцію з метою її проникнення на європейські та інші 
ринки», - сказав Міністр. 

На його думку органічне виробництво в Україні сьогодні має надзвичайні 
перспективи для розвитку. Міністр зазначив, що у переліку детальних правил 
виробництва органічної продукції рослинного походження встановлено 
загальні вимоги щодо сівозмін, обробітку грунту, відбору насінно-садівного 
матеріалу удобрення сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин, 
вирощування грибів, тощо.  

Вцілому ж прийняття постанови дозволить збільшити обсяги виробництва 
конкурентоспроможної аграрної продукції. 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

вересень, 2016 / № 17 (40) 
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Василь Копитко, доктор економічних наук,  професор,                 
Львівська філія Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту ім.акад. В. Лазаряна 

Роль аграрних палат та  їх співпраця  

з регіональними дорадчими службами у  підвищенні 

соціально-економічного розвитку сільських територій 

Подальший розвиток аграрного сектора економіки України передбачає  
перехід до інноваційної моделі, заснованої на технічному та технологічному 
переоснащенні галузі. Така модель забезпечить системний підхід у впровадженні 
новацій у виробництво, але  вимагає чітких і послідовних дій  управління 
галуззю, а також певну системність розробок, просування і освоєння 
нововведень, що сприятиме ефективному розвиту аграрної економіки та 
соціальному розвиту сільських територій. Забезпечення сприяння  цього 
розвитку, формування сучасної інфраструктури, створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм в аграрній 
сфері, задоволення та захисту економічних, соціальних та інших спільних 
інтересів аграрних товаровиробників та сільського населення повинно проходити 
через забезпечення професійного самоврядування в аграрній сфері. Слід також 
врахувати й те, що спільна аграрна політика ЄС направлена на конкурентне 
виробництво, підтримку органічного виробництва, розвиткові сільських 
територій, раціональному природокористуванні. 

Ефективність функціонування і конкурентоспроможність аграрного сектору  
у вирішальній мірі залежить від використання досягнень науково-технічного 
прогресу, актуальності, повноти і надійності інформації, що використовується, 
глибини і якості її аналізу. Однак сільські товаровиробники часто не можуть 
самостійно впровадити в своїх господарствах необхідні інновації, розібратися у 
великій кількості надходжень з різних джерел інформації. Тому цілком логічно на 
міжнародному семінарі «Місія Аграрних палат України за досвідом 
Європейських країн-Фаза ІІ», що відбувся   10 лютого 2016 року на базі                         
НМЦ “Агроосвіта” за підтримки проекту «Німецько-український 
Агрополітичний діалог» [1], обговорювались перспективи створення мережі 
Аграрних палат в Україні, їх співпраця з дорадчими службами та аграрними  
навчальними закладами. 25 грудня 1997 року Львівська обласна рада прийняла 
рішення про створенні Львівської Аграрної Палати як представницького органу 
власників землі, яка є одним із засновників Львівської аграрної дорадчої служби. 

У більшості розвинених країн світу особливо малим формам на селі на 
допомогу приходять сільськогосподарські консультанти (дорадчі служби), які 
допомагають у прийнятті управлінських рішень різного характеру. В Україні 
потреба в консультаціях, особливо на регіональному рівні, на порядок вище у 
зв'язку з нерозвиненістю інформаційних технологій в сільськогосподарському 
виробництві, браком кваліфікованих кадрів, надійних джерел інформації, 
низькою якістю зв’язку і ряду інших проблем.  
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Чому  малим формам агро бізнесу? Якщо взяти  доступність до кредитів, 
то  кредитні кошти в Україні надавалися переважно великим агрохолдингам з 
метою фінансування потреб в авансованому капіталі і поліпшення логістичної 
інфраструктури. Так, в 2015 році українські агрохолдинги змогли залучити від 
Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) інвестиції на суму  315 
млн дол. США, всупереч нестабільній економічній і політичній ситуацій в 
Україні і лише  25 млн грн держава видала у вигляді кредитів фермерським 
господарствам [2]. 

Основною метою діяльності Аграрної палати України є захист прав і 
інтересів регіональних Аграрних палат та їх членів, лобіювання регіональних 
ініціатив із питань аграрної політики на загальнодержавному рівні, надання 
послуг переважно членам цих організацій в аграрній сфері для задоволення та 
захисту їх економічних, соціальних і інших спільних інтересів в аграрній та 
пов'язаних із нею сферах діяльності, консолідація зусиль приватних 
землевласників, зорієнтованих на розбудову підприємництва в аграрному 
секторі та його прибутковість. Тут мова йде про підтримку  малого та 
середнього бізнесу сільських територій, де  регіональні аграрної палати 
повинні сприяти  важливим зрушенням у вирішенні питань підвищення якості 
життя сільського населення пов’язаних з децентралізацією публічної влади та 
розвитком місцевого самоврядування. Зростання фінансової спроможності, 
кадрового потенціалу та управлінської самостійності місцевого 
самоврядування сприятиме як розвитку людського потенціалу, так і 
підвищенню соціально-економічних й екологічних стандартів проживання 
населення. 

Діяльність регіональних аграрних палат повинні зосередитись на 
важливих проблемах, з урахуванням світового досвіду, структуровану 
держпідтримку АПК, запропоновавши новий ринковий інструментарій. 
Зокрема здешевлення кредитів, зміну податкової системи, систему 
держдотацій, страхування ризиків, діяльність державної спеціалізованої 
бюджетної установи Аграрного фонду як державного регулятора на ринку, 
проведення ним фінансово-товарних інтервенцій. Це позитивно вплине і на 
розвиток сільських територій. Як приклад  ключовими проблеми розвитку 
сільських територій Львівщини є [3, с.73-74]: 

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення 
сільськогосподарського виробництва, високий ступінь зносу основних засобів; 

- рівень оплати праці в сільському господарстві один із найнижчих в 
економіці країни; 

- значна концентрація виробництва окремих видів сільськогосподарської 
продукції (картоплі, овочів, молока, м’яса ВРХ) у господарствах населення, які 
є менш фінансово спроможними порівняно з великими підприємствами, а, 
отже, нездатні забезпечити високу якість та конкурентоспроможність 
виробленої продукції; 



20 

вересень, 2016 / № 17 (40) 

- поступове скорочення обсягів виробництва окремих видів 
сільськогосподарської продукції, передусім у секторі тваринництва; 

- незадовільний стан інфраструктурного забезпечення сільських територій, 
що проявляється у критичному стані доріг, відсутності систем водопостачання 
та водовідведення, низькому рівні забезпечення об’єктами соціальної 
інфраструктури. 

Посилення бюджетної спроможності територіальних громад, перехід 
управлінських функцій від місцевих держадміністрацій до органів місцевого 
самоврядування, розкриває ширші можливості в територіальному управлінні на 
рівні громад, районів, регіонів. Вони підкріплюються також новими підходами 
до організації державної підтримки розвитку громад і регіонів. Останнім часом 
в сільському господарстві можна спостерігати позитивну динаміку за рівнем 
державної підтримки та залучення приватних інвестицій, в тому числі 
зарубіжних. У більшості регіонів частково оновився парк сільськогосподарської 
техніки, все більше господарств переходять на сучасні ресурсозберігаючі 
технології, щорічно будуються тваринницькі і плодоовочеві комплекси.  

Послуги дорадчих служб в аграрному секторі  АПК обумовлені загальним 
низьким рівнем освіченості сільського населення, відсутністю належної 
кількості кваліфікованих кадрів, здатних самостійно освоювати сучасні 
технології і різного роду інновації, а також вкрай обмеженим доступом до 
інформаційних ресурсів в сільських районах. Оцінюючи рівень функціонування 
цих служб, слід визнати, що він не відповідає повною мірою запитам і сучасним 
завданням АПК, оскільки в більшості регіонів вони функціонують без 
належного методичного та кадрового забезпечення, чітко поставлених 
концептуальних завдань і пріоритетів. До кінця не визначений статус 
агроконсультанта, не розроблений механізм розвитку платних послуг, відсутні 
прейскуранти на інформаційно-консультаційні послуги для 
сільгосптоваровиробників і сільського населення, не вироблений організаційно-
економічний механізм взаємодії служб з органами державного управління АПК.  

У аграрного сектору АПК значно змінилися економічні та соціальні умови 
господарювання. Керівники і фахівці сільськогосподарських підприємств не 
завжди можуть самостійно виявляти проблеми і об'єктивно їх оцінювати. Не всі 
керівники підприємств є фахівцями в питаннях освоєння інновацій. Розвиток 
сучасних аграрних структур, необхідність впровадження нових техніки і 
технологій в умовах конкурентної боротьби породжують потреби в 
консультаціях. Для сільськогосподарських підприємств консультації стають 
важливою складовою підприємництва, як одного з виробничих факторів для 
досягнення економічних цілей. При цьому надати конкретну допомогу у 
вирішенні питань освоєння інновацій, подоланні пов’язаних з цим проблемних 
ситуацій можуть лише спеціалізовані консультаційні структури, оскільки 
система впровадження  результатів науково-технічних досліджень, що існувала 
в роки планової економіки зруйнована і сьогодні не діє.  
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Тому використання і передача новітньої наукової інформації 
товаровиробникам, впровадження сучасних технологій, освоєння новацій у 
сільському господарстві –  є об’єктивна необхідність.  

Прийняття Закону про аграрні палати має сприяти розвитку таких палат на 
регіональному рівні і дозволить вирішити наступні проблеми: 
-    підвищення ролі громадськості у формуванні та реалізації аграрної політики; 
- сприяння розвитку аграрного ринку та його інфраструктури; 
- інформаційного забезпечення юридичних та фізичних осіб; 
- навчання та підвищення кваліфікації працюючих в аграрному секторі; 
- сприяння розвитку несільськогосподарських видів діяльності, соціальної 

інфраструктури села; 
- ініціювання діяльності та співпраці професійних об’єднань в аграрному 

секторі та їх підтримка; 
- сприяння підвищенню якості аграрної продукції; 
-     проведення дій, спрямованих на підтримку експорту аграрної продукції. 

Підготовка кваліфікованих кадрів для сільськогосподарського виробництва 
продовжує залишатися актуальною проблемою в загальній стратегії розвитку 
аграрного сектора економіки. Ключовим завданням системи безперервного 
аграрної освіти є формування ефективного кадрового потенціалу 
агропромислового комплексу, підготовка фахівців, здатних вести конкурентну 
агровиробництво, вирішувати завдання технічної і технологічної модернізації 
галузі; досконало володіти сучасним ринковим інструментарієм. Слід звернети 
увагу й на те, що великий агробізнес нинішню безперспективну бізнес-модель 
пояснює мораторієм на продаж сільськогосподарських земель – якщо земля їм 
не належить, то й вкладати інвестиції у врожайність і переробку вони не хочуть. 
Однак є великі сумніви, що з відкриттям земельного ринку, ситуація 
кардинально зміниться. Лише кваліфіковане керівництво територіальними 
громадами, щодо використання  земельних ресурсів, координуючи роботу 
регіональних аграрних палат зможе забезпечити державні програми й стратегії 
розвитку сільських територій. 

Не можна не відмітити й те, що за роки аграрних реформ значно 
погіршився професійний склад працівників і особливо робітничих кадрів. 
Проглядається негативна тенденція, щодо заміщення посад головних 
спеціалістів працівниками з середньою професійною освітою. Особливу тривогу 
викликає низький рівень працевлаштування і закріплення  молодих фахівців у 
сільськогосподарських підприємствах різних форм власності. Ще одна важлива 
проблема в системі кадрового забезпечення АПК – це якість підготовки 
фахівців. Відомо, що в останні роки все частіше стали надходити нарікання від 
господарників на рівень практичної підготовки випускників. У аграрних ВНЗ і 
їх навчально-дослідних господарствах системі безперервної освіти в даний час 
питань практичного навчання студентів приділяється недостатня увага.  
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Такий стан кадрового потенціалу в системі безперервної 
сільськогосподарської освіти і кадрового забезпечення вимагають нових 
підходів у вирішенні питань щодо створення єдиних навчально-науково-
виробничих комплексів, які лягли б в основу освітньої інфраструктури АПК, 
що дозволили б усунути ряд протиріч, викликаних переходом до ринкових 
методів господарювання в агросфері. 

Для досягнення визначеної мети регіональними органами влади слід 
поставити аграрним палатам, дорадчим службам та аграрним ВНЗ такі 
завдання: 

- проаналізувати розвиток відтворювальних процесів в системі 
безперервної сільськогосподарської освіти і кадрового забезпечення аграрного 
виробництва; 

- виявити особливості розвитку інтеграційних процесів в системі 
безперервної сільськогосподарської освіти і кадрового забезпечення 
агровиробництва, а також фактори, що деструктивно впливають на елементи 
даної системи; 

- оцінити можливості для розвитку вищої аграрної освіти на прикладі 
конкретних регіонів; 

- розробити науково-практичні рекомендації з інтеграційної взаємодії 
аграрних палат, дорадчих служб, аграрних ВНЗ і наукових установ з 
господарюючими суб'єктами регіональних АПК. 

Сучасний етап соціально-економічних перетворень характеризується 
істотними змінами умов господарської діяльності в сільській місцевості, які 
призвели до зростання безробіття і зниження доходів населення. Ключова 
проблема сучасного соціально-економічного розвитку новостворених 
територіальних громад полягає у визначенні місця і ролі кожної структурованої 
системи, сектора економіки, галузі в здійсненні державної економічної та 
соціальної політики. Аграрні палати разом із дорадчими службами у співпраці 
з аграрними ВНЗ повинні змінити якісні характеристик життя сільського 
населення і забезпечити вплив на відтворення трудових ресурсів, як 
основоположний базис стабільного соціально-економічного розвитку сільських 
територій. Сталий розвиток сільських територій є не тільки визначальною 
умовою продовольчої безпеки країни і фундаментом її 
конкурентоспроможності, але й кваліфіковане керівництво територіальними 
громадами, щодо використання  наявних ресурсів, координуючи напрямки 
діяльності  регіональних аграрних палат, що сприятиме  у забезпеченні 
виконання  державних програм й стратегій розвитку сільських територій. 

 
Бібліографічний список статті складається із трьох джерел і надається 

на вимогу читачів. 
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Шлях України – зцілення любoв’ю 

Богдан  Максимович, Співголова 

Львівської  філії Наукового товариства 

імені Сергія Подолинського 

Здоров’я людини формується сімома основними способами, а саме 
духовним вдосконаленням, спілкуванням з природою, правильним 
харчуванням, гартуванням волі і тіла, дихальними вправами, засобами фізичної 
культури та профілактично-медичними заходами.  

 Фундаментом нашого тілесного здоров’я є духовне здоров’я. Тож 
передусім потрібно замислитися над станом нашої душі, нашого духу. Нам 
потрібно зрозуміти свій духовний стан і після усвідомлення своїх вад, 
очищаючи і духовно вдосконалюючи себе,  можемо приступати до укріплення 
своєї волі та плекання свого тілесного здоров’я. 

Тож  другим способом, другою (тілесною) гранню плекання нашого 

здоров’я, напевно, мало б бути  спілкування людини з природою. Бо природа, 

як середовище нашого життя, дарує нам не тільки матеріали для будови нашого 

тіла і його діяльності, не тільки є для нас сферою господарювання, але й є 

джерелом естетичної насолоди, яку ми отримуємо при спогляданні усіх її 

красот.    Дуже гарно про це сказав поет: “...зорі, трави, мрево світанкове, магія 

коханого лиця!”  Разом з тим природа є наочним свідченням безмежної творчої 

потужності нашого Господа, Його доброти до нас, людей, обдаровуючи нас не 

тільки доцільністю, але й красою Буття.   

Спілкуючись з природою, перебуваючи в лісі або в горах, в степу або на 

морі, споглядаючи зоряне небо або веселку, захоплюючись гірськими 

вершинами або зеленим лугом, милуючись тендітною квіткою або могутнім 

дубом, слухаючи спів соловейка або гуркіт грому,  вдихаючи смерекові запахи 

або пахощі сіна, відчуваєш, як очищується твоя душа, як наливається силою 

твоє тіло, як отримуєш наснагу до творіння Добра. Таким чином, правильно 

спілкуючись з природою (захоплюючись нею і шануючи її), отримуємо 

позитивний вплив на наше духовне і тілесне здоров’я. А ще пригадаймо який 

потужний енергетичний заряд ми отримуємо від доторку до наших босих ніг 

росяної шовковистої трави або від занурення нашого тіла в джерельно чисту  

воду гірської річки. І, тоді само собою зрозумілим буде вважатися,  що  втома, 

поганий настрій, навіть започаткування багатьох хворіб мають розвіюватися 

після кількагодинної прогулянки  гарним лісом або берегом річки. 

Тож пам’ятаючи про цілющий вплив природи на наше здоров’я, шануймо 

її нашим турботливим до неї ставленням!  
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Третя грань нашого доброго здоров’я формується правильним 
харчуванням. Як влучно сказав колись один філософ, людина є тим, що вона 
їсть. То, щоб бути здоровим, в, першу чергу, потрібно їсти здорову їжу. Ця ніби-
то само собою зрозуміла істина вимагає детальнішого розгляду. Ми живемо в 
епоху знаходження на ринку харчової  продукції, майже виключно, скоріше 
шкідливих, ніж здорових продуктів харчування. І на це є кілька  причин, одна з 
яких, як основна,  побуджена  бажанням отримати максимально можливий 
прибуток за свій товар, не зважаючи на сумнівні засоби. А цими засобами є 
неякісні консерванти, різноманітні наповнювачі, барвники, знезаражуючі 
засоби, генетично модифіковані продукти, просто неякісна харчова сировина. 
Виходів з такої ситуації є, принаймні, два. Перший – це встановлення 
справжнього народного контролю над якістю харчової продукції, другий – 
максимально бути уважним до того, що ми купуємо.  

Отже, після забезпечення себе здоровими харчовими продуктами ми 
повинні їх правильно споживати. По-перше, максимальну увагу потрібно 
приділити овочам і фруктам, по-друге, мінімізувати споживання  
висококалорійних продуктів, особливо, усієї гами тваринних жирів, 
різноманітних солодощів, мучних високоперероблених виробів. Після такого 
розумного обмеження себе “некоректною” їжею  потрібно ще й ознайомитися з 
принципами роздільного харчування.  Коли ми ще зрозуміємо, що людина 
споживає, як правило, значно більше калорій, ніж їй дійсно потрібно для 
оптимального функціонування організму, тоді ми значно наблизимося до того, 
щоб робити їжу  нашим надійним союзником щодо нашого здоров’я.  

Для нашого здоров’я велике значення має також  уміння їсти. Коли ми 
щось споживаємо поспіхом, часто не задумаючись над тим, що саме ми тепер 
робимо, або обдумуючи при їжі якісь проблеми або щось читаючи,  користь від 
спожитих калорій буде мінімальна. Навпаки, вважаючи їжу даром Божим, 
благословляючи її перед споживанням, споживаючи наїдки з усвідомленням 
того, яка величезна сонячна енергія сконцентрована в кожному шматочку їжі, 
старанно прожовуючи цей кожний шматочок Божественного дару природи, ми 
зможемо обходитися значно меншою кількістю їжі, ніж це середньо – 
статистично прийнято. На нашу думку, досвід монашого життя та сумний 
досвід багаторічних в’язнів радянських концтаборів також підтверджує той 
факт, що для нормального функціонування організму достатньо  дійсно 
невеликої кількості їжі. При такому підході до їжі значно простіше вирішиться і 
глобальна проблема голоду. 

Піклуючись про своє здоров’я, ми повинні особливу увагу  приділяти воді. 
Бо вода є надзвичайним феноменом природи.   

Впродовж останніх десятиліть вченими багатьох країн було проведено 
безліч експериментів, які засвідчили  те, що вода має властивість зберігати 
інформацію в своїй пам’яті. З’ясувалося, що вода реагує на усе, що 
відбувається навколо. Наприклад, “слухаючи” класичну музику, молитву або 
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звичайні доброзичливі слова, вода структурується, набуваючи при цьому 
цілющих властивостей. Тому так важливо пам’ятати, особливо враховуючи, що 
організм людини на сімдесят відсотків складається з води, та й майже уся їжа 
також має у собі багато води,  про ці феноменальні властивості води. Адже, 
коли ми будемо поводити себе шляхетно, з повагою відноситися до усіх з ким 
ми спілкуємося, слухати гарну музику, перебувати в молитовному стані, тоді і 
ми самі і вода, яку ми споживатимемо, будуть гармонічно позитивно впливати 
один на одного. “Структуруючи” себе самого і воду, якої  маємо випивати не 
менше двох літрів на добу,  ми створюємо ідеальні умови для формування 
міцного здоров’я. Необхідно також запам’ятати, що вода, забруднена 
інформаційно (брутальними словами, поганою музикою, шкідливими 
речовинами), має здатність самоочищатися в момент фазового переходу, тобто, 
коли вода замерзає, а пізніше тане, або, коли вода випаровується, а потім 
конденсується.  

Тож будемо вдячні Богу за таке чудо води! 
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Що для українського села головніше? Закон про кооперацію,    

 чи Закон про сімейні фермерські господарства? 

Віктор Горбанюк, експерт з питань розвитку 

сільських території Ходорівської об’єднаної 

територіальної громади 

Сьогодні в Україні проблемам розвитку кооперації приділяється певна 
увага. Зокрема, їх вирішенню присвячено низку програмних документів, 
розроблених як на рівні уряду, так і на регіональному та локальному щаблях. 
Однак на практиці жоден із цих документів так і не був реалізованим повною 
мірою, а кооперативний рух в сучасній Україні продовжує залишатися у 
зародковому стані. Це актуалізує проблему пошуку нових підходів до розвитку 
сільськогосподарської кооперації, шляхом зміщення основних управлінських 
акцентів з адміністративно-організаційної площини в інформаційно-освітню. 
Становлення і поширення сільськогосподарської кооперації у молочному 
скотарстві стимулюватиме залучення інтелектуальних, матеріальних і 
фінансових інвестицій  не  тільки  у  розвиток  власного виробництва, а також у 
створення суміжних виробництв і сфер послуг, освоєння інших сегментів 
внутрішнього продовольчого ринку. Фінансова підтримка розвитку молочного 
скотарства на загальнодержавному і регіональному рівнях відкриває можливості 
для розширеного відтворення поголів’я корів і створення власної 
інфраструктури просування молока і продуктів його перероблення на 
регіональний ринок. Правове регулювання сфери сільськогосподарської 
діяльності у складі господарств сімейного типу, дозволить сформувати 
інноваційні моделі розвитку у цьому секторі суспільної  діяльності, для 
адаптації його до вимог внутрішнього і зовнішніх ринків, як того вимагають 
правила ЄС. В той же час, під назвою економічних і соціальних реформ 
проштовхуються непопулярні в народному середовищі рішення, які не 
враховують дії об’єктивних законів суспільного розвитку і ринкової економіки, 
що вкрай негативно впливає на перспективи розвитку української держави. 
Кінцевою точкою існування в Україні молочного тваринництва, може стати 
гучно розрекламований 31.03.2016 року, прийнятий Закон «Про сімейні 
фермерські господарства», згідно якого всі малі форми господарювання на селі, 
в тому числі домогосподарства, які утримують поголів’я тварин змушені будуть 
реєструватися, як юридичні і фізичні підприємці і стати платниками податків 
(головний його зміст). Подібної дії постанови Суслова – Мітюкова про дооцінку 
кормів до ринкової вартості уже приймалися в Україні, дякуючи якій все 
тваринництво стало збитковим, а наслідки страшні. Все це, і багато чого іншого, 
вплинуло на те, що з 8,4 млн. корів, які були на початку 1991р. (з яких 6,2 млн. 
припадало на сільгосппідприємства, а 2,2 млн. гол. належали 
домогосподарствам), на сьогодні залишилося біля 2,2 млн., з яких частка 
населення – біля 1,67 млн. гол, або 77 відсотків.  
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З 6,2 млн. корів, які рахувалися на початок 1991 р. в сільгосппідприємствах 
на відповідний період 2016 року залишилося 0,5 млн. гол, або 8,1 відсотки. 
Особливо небезпечною залишається негативна тенденція зменшення поголів’я 
корів в господарствах населення, які з 2000 року втратили більше 1,4 млн. голів, 
або 55 відсотків і це при тому, що сільгосппідприємства і фермерські 
господарства, не спішать заповнювати цей вакуум. Із загальної кількості 
домогосподарств в сільських районах України лише 39 відсотків утримують 
корів. Уже неозброєним поглядом видно, що наше молочне тваринництво 
знаходиться у глибокому кризовому стані, наслідком якого являється подальше 
скорочення поголів’я корів і валового виробництва молока, тільки за останні три 
роки, відповідно на 15,7 і 10 відсотків. Якщо в 2008 році молокопереробні 
підприємства закупляли від господарств населення 3,7 млн. тон молока, то вже в 
2013 р. лише 1,82 млн. т, в 2014 р. – 1,74 млн. т, в 2015 р. –1,35 млн. тон і це не 
дивлячись на те, що набрали незворотних тенденції зниження питомої ваги 
заготівель молочної сировини до виробленої домогосподарствами з 38,5 до 16,8 
відсотків за минулий рік. В цілому заготівлі скоротилися до 2013 року на 1,9 
млн. тон молока, або на 51 відсоток, а до 2015 року – на 2,38 млн. т, або на 63,9 
відсотків. Такі темпи зменшення поголів’я корів і валового  виробництва молока 
в домогосподарствах населення на фоні незначного збільшення його 
виробництва в сільськогосподарських підприємствах, прямо веде до 
продовольчої залежності від зарубіжних виробників і знищення власного 
виробництва. При товарності в 16,8 відсотки і ціні 2840,8 грн/т по якій 
населення України реалізовувало молоко в минулому році, не вирішує питання 
їх мотивування до утримання корів і саме через цю причину в 2015 р. їх 
поголів’я зменшилося на 311,2 тис. гол., а валове виробництво молока – на                   
530 тис.т., або на 6,2 відсотки до рівня 2014 року.   

І все це відбувається на фоні вкрай низького забезпечення молочною 
продукцією фізіологічних норм споживання українського суспільства, які за 
2015 рік становить лише 210 кг (раціональна норма  380 кг) і як наслідок, 
більше 3,5 мільйонів населення, в тому числі діти, хворіють на такі хвороби за 
даними МОЗ України, як артрит, поліартрит, остеохондроз, артроз, тощо.   

Звернувши увагу на об’єктивну картину втрачених об’ємів, необхідно 
глибше зрозуміти, а якими ще ресурсами молочної продукції володіють 
домогосподарства на сьогоднішній день і як їх, з великою користю для 
українського суспільства використати і не допустити повторення минулого, щоб 
не скотитися до продовольчої залежності від інших країн? Основною 
мотиваційною умовою для виживання домогосподарств в сьогоднішніх умовах, 
являється можливість реалізації ними лишків сільськогосподарської продукції 
виробленої власними силами з метою окупити понесені витрати, в тому числі і 
на продукцію тваринництва, зокрема молока, а також одержати за її реалізацію 
певний дохід, який би давав можливість забезпечувати поточні витрати і певну 
частину використовувати на розширене відтворення.      
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 Головним економічним змістом молочного 
тваринництва, яке утримується населенням, 
являється випереджаюче зростання виручки над 
ростом затрат, за рахунок зростання кількості і 
якості продукції, а не зменшення витрат та, 
завдяки цьому зростанню його дохідності. 

«Якщо в бюджет сім’ї кожного тижня, кожного місяця і кожного року не 
надходить стійкий потік грошей, – то такій сім’ї, – справедливо зауважив                        
П. Самуельсон, нобелівський лауреат з економіки, – життя осточортіє, навіть 
якщо вона суцільно складається із святих». Низькі закупівельні ціни на молоко, 
яке закуповується у домогосподарствах і неконтрольовано завищені відпускні 
ціни на молочну продукцію переробних підприємств та націнки в торговій 
мережі, провокують стагнацію внутрішнього ринку і зростання цін на 
неорганізованих  ринках, які в більшості наближаються до цін в супермаркетах. 
Купівельна спроможність громадян України не сприяє розширенню обсягів ринку 
молока і молочних продуктів.     

Панівне монопольне положення молокопереробних підприємств і торгівлі на 
українському споживчому ринку, в тому вигляді, якими вони є сьогодні, штовхає 
останніх на досягнення оптимізації господарської діяльності не стільки за 
рахунок економії на затратах виробництва, раціонального використання його 
факторів, тощо, стільки за рахунок монопольного контролю і диктату цін, тобто за 
рахунок кінцевих споживачів. Тому, існуюча на сьогодні цінова політика на 
закупівлі молочної продукції від господарств населення вкрай деструктивна, 
повністю дискримінаційна, направлена на пряме знищення мотиваційних 
прагнень товаровиробників займатися виробництвом і збільшувати її реалізацію, 
що прямо привело до катастрофічних наслідків зі знищення поголів’я корів. Чому 
в демократичній, з розвинутою економікою Америці, де не впливають не- 
ринковими методами на ціноутворення, встановлені на законодавчому рівні, 
обов’язкові до виконання, в ланці «товаровиробник-переробне підприємство – 
торгівля» чіткі правила, яких перераховані гравці мусять дотримуватися, при 
тому, що питома вага кожного до кінцевої ціни продаж споживачам складає, 
відповідно: 47 – 33 – 20 відсотків. Подібні підходи спостерігаються і в сусідній до 
нас Польщі, де частка виробника від кінцевих продаж складає більше                                     
50 відсотків. При подібних підходах до встановлення цін на молочну продукцію 
від кінцевих цін, останні для українських товаровиробників могли б зрости до 11-
18 гривень за 1 літр молока базисної жирності, відповідно до діючих стандартів. 
Стає зрозумілим, що вітчизняний виробник при таких цінах не тільки не вирізав 
би поголів’я корів, а навпаки, останнього потрібно було б зупиняти, як це 
відбувається в Канаді, де згідно діючого законодавства фермер, щоб ввести в 
стадо первістку, повинен заплатити в держбюджет 30 тисяч канадських доларів. 
Де – хто із скептиків заперечить, що молоко від корів населення низької якості і 
матиме рацію, не звернувши увагу, або не розуміючи, що у вим’ї здорової 
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тварини, чи то на комплексі, чи в дядьківському хліві, останнє завжди стерильне 
і головне завдання, яке постійно стоїть перед виробником, як його таким 
доставити на переробку. Тому, подібні підходи до ціноутворення на молочну 
продукцію, особливо для невеликих селянських і фермерських господарств 
населення, які домінують сьогодні в Україні, міг би стати потужним 
мотиваційним фактором до зростання продуктивних, якісних і товарних 
характеристик виробництва молочної продукції  і значного підвищення 
ефективності господарювання. Якщо, на сьогодні селянин одержує від кінцевих 
продаж лише 2,5-13,5 відсотків, а решту на шляху до споживача, так звані 
посередники, то в цій ситуації ті, що виробляють молоко і ті, що його 
споживають, заздалегідь приречені і це являється на сьогоднішній день 
найголовнішим протиріччям, яке з однієї сторони призводить до знищення 
поголів’я корів в господарствах населення, а з іншої – до неповного 
забезпечення громадян фізіологічною  нормою споживання. Все це, вкрай 
негативно впливає на споживчий попит на молочну продукцію в Україні, який в 
практиці залежить від двох об’єктивних факторів; по-перше: низьких доходів 
населення, в основному зарплат і пенсій, а також, неможливістю продати 
вироблену в господарстві продукцію по окупних і дохідних цінах, по-друге: від 
високого, нічим необґрунтованого ціноутворення на споживчу продукцію, в 
тому числі і на молочну, про що було сказано вище. Подібні протиріччя в 
суспільстві можливі у трьох випадках, а саме: відсутності належного контролю 
зі сторони державних органів, повного домінування монопольних структур на 
внутрішньому споживчому ринку і дієвої конкуренції зі сторони 
високоорганізованого кооперативного сектору економіки, який обов’язково 
присутній в ринковій системі розвинутих країн світу і Європи. Порушення 
конкурентно-ринкового механізму зумовлює невиправдане завищення цін, 
погіршення позицій споживачів, особливо в сфері задоволення попиту, тому в 
умовах самостійності господарюючих одиниць конкуренція відіграє 
надзвичайно важливу роль його саморегуляції. Застійні явища в ринковій 
економіці триватимуть доти, поки не з’явиться на ринку сильний конкурент, 
який стане загрозою монопольному положенню певних великих гравців. В 
цьому випадку, суцільна обслуговуюча неприбуткова кооперація і є тим, 
сильним конкурентом, присутність якого на ринку створює конкурентне 
середовище, яке в змозі реально впливати на механізми ціноутворення і 
зменшення цінового тиску на кінцевого споживача. Мотивація і висока 
конкурентоспроможність, в особі ефективних кооперативних структур, можуть 
стати потужним фактором розвитку національної економіки.    

Cитуація, яка склалася на внутрішньому молочному ринку України набуває 
ознак руйнівного характеру, споживчі можливості населення практично 
вичерпані (високі  ціни), молокопереробні  підприємства вже не спроможні 
нарощувати виробництво (відсутній збут), домогосподарства вже не бажають 
утримувати корів за рахунок власних коштів (не витребуване молоко). 
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Наслідком цього є постійне скорочення кількості дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників, міграція працездатного сільського 
населення з сільської місцевості, що несе значні ризики не лише для самих 
селян, але в цілому для агропромислового комплексу країни, її продовольчої 
безпеки. Така політика держави не створює умови для нарощування обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції в малих формах господарювання, 
до яких відносяться домогосподарства і фермерські господарства, фізичні особи, 
перешкоджає їх об’єднанню у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. В 
результаті обсяги надходження продукції на переробні підприємства від таких 
товаровиробників зменшуються, формуються непрозорі схеми її реалізації. 
Простежується тенденція збільшення частки домогосподарств, що займаються 
виключно несільськогосподарською діяльністю, або тих, що лише частково 
поєднують цей вид діяльності з іншими (трудова міграція, сезонні промисли, 
тимчасові послуги, тощо).  А  що  далі? 

І тут велику позитивну роль могла б відіграти держава, здійснивши 
конкретні і дієві заходи по створенню суцільної  кооперації, в тому числі 
неприбуткової обслуговуючої, а також стимулюванню підвищення ефективності 
виробництва та якості продукції в дрібнотоварних кооперативних формуваннях, 
яка б дала можливість задіяти сільське населення за більш дієвими схемами 
діяльності, в тому числі і молоді, що створило б реальні можливості не 
загострювати в подальшому, соціальні питання на селі. Констатацією фактів, без 
вжиття рішучих заходів впливу зі сторони держави і державних органів на 
місцях, науковців, фахівців, сільської громадськості зупинити ці негативні 
процеси, буде не можливо. Нам вбачається, що єдиним, цивілізованим, 
практичним кроком вирішення цих проблем, які нагромадилися в українській 
аграрній економіці, являтиметься суцільна кооперація і нова економічна політика 
держави по відношенню до села, побудована на практичному і теоретичному 
досвіді  розвинутих країн світу.    

Ключові реформи, які необхідно провести в короткий проміжок часу, щоб не 
загубити ті продовольчі ресурси, які ще є в сільських громадах і їх сутністю 
мусять бути, нові прагматичні  підходи з врахуванням того, що:  

1) 5-10 років потрібно забути про село, не можеш допомогти, не заважай 
(принцип Laissez-faire), дозволити все, що не заборонено існуючим 
законодавством, повні податкові канікули для малих форм господарювання, які в 
силу історичної  справедливості не можуть відноситися до підприємницьких 
структур, а являються об’єктом зайнятості, в зв’язку з тим, що ніхто в державі 
сьогодні не гарантує значній частині сільського населення реальне 
працевлаштування і соціальний захист;   

2) кожен  член кооперативу на обліку в пенсійному фонді зі сплатою внесків, 
персонально, чи через кооператив, дозвіл на створення недержавних пенсійних 
фондів за рахунок пайових фондів для всіх, хто займається трудовою діяльністю 
в кооперативах. Члени кооперативу стають на облік у фонді зайнятості і 
рахуються працевлаштованими;                                                                                                                             
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3)  відрахування до 10 відсотків у фонд розвитку територіальних громад 
(ФРТГ) від пасивних доходів одержаних кооперативом по наслідках року;                                                                                                                             

4) продукція кооперативу для власного споживання своїх засновників, в тому 
числі асоційованих, не обкладається ПДВ, реалізація через кооператив 
проводиться з ПДВ, який залишається  в розпорядженні останнього, для 
створення фондів розвитку і відродження сільської території;                                                                                                    

5)  кооперативам надається право приймати участь у державних програмах 
фінансування об’єктів інфраструктури розвитку сільської території;                                                   

6) узаконюється право кооперації здійснювати реалізацію власної продукції 
на свій розсуд, в тому числі і в державні установи на тендерних умовах, 
дозволяється переробляти її на переробних підприємствах всіх форм власності, в 
тому числі асоційованих членів на давальницьких умовах згідно договорів, що 
дасть можливість кооперативним формуванням стати повноцінними гравцями на 
внутрішньому і зовнішніх ринках, а останнім, забезпечити їх максимальне 
завантаження і одержання додаткових грошових надходжень;                                                                             

7) держава здійснює заходи стимулювання  підвищення ефективності 
виробництва та якості продукції у дрібнотоварних і кооперативних формуваннях 
господарств населення;  

8) держава забезпечує підтримку конкурентоспроможності кооперативних 
форм господарювання та їх участі в організованому ринку шляхом: 

- пріоритетного стимулювання розвитку сільськогосподарської виробничої та 
обслуговуючої кооперації у визначених галузях; 

- сприяння формуванню кооперативних каналів збуту власної продукції;                                                                                                                
- орієнтація державної підтримки об’єднання середніх та малих 

господарюючих суб’єктів у сільському господарстві; 
- розвитку мережі переробної, заготівельної і складської інфраструктури в 

сільській місцевості з умовою прискореного вирішення питань зайнятості і 
поліпшення якості продукції;   

- стимулювання господарювання на землі власників земельних ділянок та 
сільських мешканців шляхом впровадження поетапної підтримки успішного 
господаря; 

- удосконалення механізмів інформування та навчання  сільського населення 
технологіям та методам ефективного господарювання; 

- запровадження системи узгодження ринкових параметрів для усунення 
протиріч між інтересами в ланцюгу «виробництво-заготівля-переробка-торгівля», 
сприяння розвитку ефективних інтеграційних, кооперативних зв’язків та 
контрактних відносин між ними.     

- переорієнтації в умовах обмежених бюджетних коштів на потреби дрібних і 
середніх товаровиробників, удосконалення механізмів цієї підтримки в напрямі 
надання її на поверненій основі та спрямування на здешевлення вартості 
кредитних ресурсів, лізингових платежів і встановлення спеціальних режимів 
інвестиційної діяльності на депресивних сільських територіях.  
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Вирішення цих питань, дасть можливість задіяти ці господарюючі 
структури за більш ефективними схемами виробництва  продукції, а також з їх 
допомогою домогтися прискореного вирішення соціальних проблем 
українського села. Така постановка питання є вкрай необхідною, соціально 
справедливою і мусить бути спрямована на створення сприятливого 
інвестиційного середовища, яке в найбільшій мірі відповідатиме інтересам 
держави і суспільства. Це дасть можливість в повній мірі задіяти природні і 
людські ресурси, які сьогодні, ще не використовуються належним чином.                                                                                                                             

З врахуванням того, що  малі форми господарювання на селі самостійно, на 
постійній основі не в змозі забезпечувати реалізацію власних лишків товарної 
продукції на продовольчих ринках і в цьому їм не допоможе прийнятий 
Верховною Радою України 30 березня 2016 року закон «Про сімейне фермерське 
господарство», виникає потреба у створенні відповідної  інфраструктури з 
функціями заготівель, переробки та реалізації, яка була б органічно зв’язана із її 
виробниками. Виходячи із світової і Європейської практик, історії галицького 
краю, рахуємо, що такою інфраструктурною одиницею для сьогоднішніх умов 
України є прискорене впровадження суцільного кооперативного руху у вигляді 
пропонованих нами багатофункціональних, інтегрованих неприбуткових 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з допомогою яких, в короткі 
строки можливо забезпечити успішний розвиток сільських громад, прискорене 
відродження українського села, створення ефективного ринкового середовища, а 
також з врахуванням їх багатофункціональності, господарська діяльність 
останніх могла б здійснюватися, охоплюючи широке коло питань, які в сільській 
місцевості не вирішувалися до цього часу належним чином.    
Продовження статті в наступних випусках видання    
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Безпечний спосіб проведення  

десикації посівів гречки 

Ярослав Лободзець, Начальник відділу контролю за обігом 

засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки 

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області 

В сучасних умовах мабуть жоден український сільгоспвиробник не 
обходиться без застосування пестицидів. Пестициди захищають рослини від 
небезпечних хвороб, шкідників та бур’янів. Від них значною мірою залежить 
кількість та якість урожаю 

Крім звичних пестицидів: гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів, останнім 
часом часто застосовують десиканти. Десиканти відносяться до різновиду 
гербіцидів, які полегшують сам процес збирання урожаю, прискорюють 
дозрівання рослин, а завдяки цьому підвищується урожайність культур, але є 
небезпечні для навколишнього середовища та здоров’я людей. 

Для чого потрібна десикація? Наведемо декілька основних причин 
доцільності її проведення: 

1. При вологій та холодній погоді. 
2. Великий ступінь забур’янення полів. 
3. Нерівномірне дозрівання посівів. 
4. Сильне ураження хворобами культурних рослин. 
Часто на період збирання урожаю гречки спостерігається випадання опадів, 

що значно ускладнює процес збирання. Процес збирання гречки також 
ускладнений через нерівномірне дозрівання посівів. Це приводить до втрат 
врожаю при збиранні та необхідності доведення до стандартної вологості після 
збирання.  

За таких умов проводять обробку десикантами на основі гліфосату або 
диквату, які підсушують рослину та сприяють рівномірному дозріванню та 
ефективнішому збиранню урожаю. 

В результаті проведення науково-дослідних робіт науковцями знайдений 
безпечний для природного середовища, якості продукції, здоров’я людини, а 
також дешевий спосіб проведення десикації посівів гречки застосовуючи 10% 
або 20% розчин аміачної селітри при витраті 100 л рідини на 1 га. 

Через п’ять днів після обприскування 10% розчином аміачної селітри 
вологість зерна становила 14,4%, листків 10%, стебла 27,9%, а при обробці 20% 
розчином –13,6, 15,2 і 22,1% відповідно. Листя починає всихати з країв вже на 2-
й день після обприскування, захоплюючи потім всю листкову пластинку. Урожай 
можна збирати уже на 3-5-й день, прямим способом, який найбільше 
ефективний. 
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При обробці гречки аміачною селітрою 
в дозах 10 і 20 кг/га кількість виповненого 
насіння на одну рослину збільшується 
відповідно, на 2,8 і 0,4 шт., вага 1000 
насінин на 1,3 і 0,4 гр, натуральна вага на 19 
і 6 гр., плівчастість знизилась на 1,8 і 0,4%. 

 В результаті одночасного дозрівання зменшуються також втрати зерна від 
осипання. Урожай гречки при обробці 10% розчином аміачної селітри зростає на 
1,8 ц/га, а при обробці 20% на 0,8 ц/га. Енергія проростання насіння 
підвищується на 2 і 4%, а польова всхожість на 4 і 6%. Обробка гречки розчином 
аміачної селітри позитивно впливає на вміст в зерні сирого протеїну. 

Десикацію аміачною селітрою проводять при дозріванні 75-80% зерна. 
Повна десикація культури відбувається протягом 5-7 днів після обробки в 
залежності від погодних умов. В свою чергу, опади можуть вплинути на дію 
самого десиканта в перші 6 годин після внесення препарату, тому краще не 
проводити обробку, якщо очікується дощ. 

Саме такий спосіб проведення десикації посівів гречки можна вважати 
безпечним та вигідним і з економічної точки зору, оскільки затрати на таку 
десикацію окуповуються, а також гарантується якісне збирання урожаю.  

07-09 жовтня 2016 року у Львові відбудеться Українсько-Польська зустріч 

пасічників в рамках прикордонного співробітництва і присвячена 100-річчю з дня 

смерті професора Львівського університету Теофіла Цісельського. 

07 жовтня 2016 року з 11.00 год.  на Личаківському цвинтарі відбудуться        

урочистості, які пов’язані з посвяченням надгробку професору Теофілу                  

Цісельському за участю: - делегації пасічників Спілки Пасічників Польщі з 

Президентом Тадеушом Сабатом; делегації пасічників Спілки Пасічників України з 

Президентом В.Стретовичем; - делегації пасічників Братства Бджолярів Львова “Рій” з 

головою Братства М.Грибком; - делегації пасічників Львівщини; - представників 

римокатолицької та греко-католицької церков; - представників влади міста Львова та 

Львівської області. 

08 жовтня 2016 року з 10.00 до 17.00 год. відбудеться Друга Українсько-

Польська Бджолярська Конференція (Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій, м. Львів, вул. Пекарська, 50). 

09 жовтня 2016 року в 10.00 год. відбудеться  виїзд до центрів Апітерапії в 

околицях Львова. 

Голова організаційного комітету: Микола Грибок, тел.: 067-673-15-80,                            

e-mail: hrybokm@gmail.com 
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Новинка від  

ТМ Bandinelli – 

сухарики Сrostini 

ТМ Bandinelli випустила новий вид продукції – сухарики Сrostini. Це перші 

несолодкі вироби цієї марки, представлені 2 різновидами – з маслинами і 

прованськими травами та з в’яленими томатами. 

За словами комерційного директора ПАТ «Концерн Хлібпром» Ігоря Юдіна, 

розвиток асортименту торгової марки відбувається з врахуванням двох факторів: 

зворотного зв’язку від партнерів і споживачів та останніх трендів ринку, серед 

яких сьогодні важливу роль відіграє здорове харчування. Так, відповідно до 

останнього дослідження Nielsen, 70% споживачів в Україні намагаються 

слідкувати за своїм раціоном та піклуватись про здоров’я. 

«Сrostini – це здоровий снек, наша продукція не містить штучних барвників 

чи консервантів, – пояснює Ігор Юдін. – З іншого боку, на виставках ми 

постійно отримували запит щодо несолодких виробів, які могли б так само 

споживатись у якості аперитиву. Їхнє створення було справою часу. Додамо до 

цього багату історію даного продукту – і отримаємо яскраву новинку на 
вітчизняному ринку. 

Популярна італійська закуска походить із мальовничої Тоскани. Там хрусткі 

грінки стали традиційним доповненням до місцевих перших страв, салатів та 

вина».  

Формат снеку оптимальний для споживання у подорожах, тому перші 

продажі продукції стартували по всій Україні в мережах АЗК, таких як: ОККО, 

АМІК, БРСМ і UPG.  

Маса нетто упаковки – 0,08 кг. Термін придатності – 6 місяців. 

Довідка: ТМ «Bandinelli» належить одному з крупних виробників хлібної 

промисловості – ПАТ «Концерн Хлібпром». Торгова марка вийшла на 

кондитерський ринок України в 2011 році, а її продукція реалізовується в усіх 

областях України та за її межами.  

Джерело: ПАТ “Концерн Хлiбпром” 
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З вересня 2016 р. у Львівській області відчинили двері для відвідувачів                       
24 бюро правової допомоги.  

Серед основних завдань установ – надання безоплатної первинної 
правової допомоги, правопросвітництво у територіальних громадах, надання та 
забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, а також 
забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Відділи Першого львівського місцевого центру з надання БПД: 

► Пустомитівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Грушевського, 4; 

► Перемишлянське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Привокзальна, 3а; 

► Яворівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Львівська, 2; 

► Новояворівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Січових Стрільців, 5. 

 

Відділи Другого львівського місцевого центру з надання БВПД 

► Городоцьке бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Львівська, 1 а; 

► Жовківське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Запорізька, 4; 

► Рава-Руське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Ярослава Мудрого, 8. 

  

Відділи Буського місцевого центру з надання БВПД 

► Бродівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Щурата, 8; 

► Кам’янка-Бузьке бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Ярослава Мудрого,17б; 

► Золочівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Валова, 4; 

► Радехівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Відродження, 7. 

  

Відділи Самбірського місцевого центру з надання БВПД 

► Мостиське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Галицька, 7; 

► Рудківське бюро правової допомоги, що знаходиться на пл. Відродження, 23; 

► Старосамбірське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Данила Галицького, 88; 

► Турківське бюро правової допомоги, що знаходиться на майдані Шевченка, 26-б. 

  

Відділи Стрийського місцевого центру з надання БВПД 

► Бориславське бюро правової допомоги, щознаходиться на вул. Адама Міцкевича, 64; 

► Дрогобицьке бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Лесі Українки, 70; 

► Миколаївське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Чайковського, 18; 

► Новороздільське бюро правової допомоги, що знаходиться на проспекті Шевченка, 21; 

► Жидачівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Маркіяна Шашкевича, 28; 

► Трускавецьке бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Данилишиних, 62; 

► Сколівське бюро правової допомоги, що знаходиться на майдані Незалежності, 15. 

 

Відділи Червоноградського місцевого центру з надання БВПД 

► Сокальське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Адама Міцкевича, 5; 

► Соснівське бюро правової допомоги, що знаходиться на вул. Галицька, 3а. 

  

Правова допомога на Львівщині 
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Міжнародна спеціалізована виставка сільського господарства  
«FoodWeek Uzbekistan 2016» і «AgriTek Uzbekistan 2016»  

 
28-30 вересня 2016 р. в м. Ташкент (Республіка Узбекистан) проходитиме 

21-а щорічна Міжнародна спеціалізована виставка сільського господарства 
«FoodWeek Uzbekistan 2016» і «AgriTek Uzbekistan 2016».  

Основні розділи виставки «FoodWeek Uzbekistan 2016»: продукти 
харчування та напої, обладнання для харчової промисловості, технології та 
обладнання для пакувальної промисловості, сільськогосподарські технології; 
«AgriTek Uzbekistan 2016»: сільськогосподарська техніка та обладнання, 
обладнання для садівництва, тваринництво. 

Участь українських виробників та підприємців дозволить 
продемонструвати національний потенціал України у зазначених сферах, 
ознайомити учасників виставки та відвідувачів з досягненнями українського 
агропромислового комплексу та забезпечить активну рекламну компанію за 
допомогою мас-медіа, залучених організаторами. 

Контакти організатора виставки: Узбекистан, м. Ташкент, 100000, 
Юнус-Абадський район,  вул. Ніëзбек Йулі,1, 7 поверх, офіс № 12, тел. (+99871) 
234-46-72, 120-43-47, 120-43-49, факс: (+99871) 120-43-37, e-mail: 
uzbekistan@expoposition.com.  
Джерело: www.exposition.com 

Cемінар-практикум для бухгалтерів 
 та керівників   комерційних підприємств  

 
22 вересня 2016 р. у Львові з ініціативи ГО «Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб» відбудеться семінар-практикум для бухгалтерів та 
керівників   комерційних підприємств «Новини законодавства. Нова форма 
декларації з ПДВ за серпень. Автотранспорт на підприємстві». Питання до 
розгляду:  1. Огляд основних змін, внесених в діюче законодавство України, а 
також актуальних питань з податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ПДВ, акцизного 
податку, податку на майно, єдиного податку.  2. Нова форма декларації з ПДВ за 
серпень: основні зміни, особливості заповнення додатків 2, 3, 4, 9.                              
3. Автотранспорт на підприємстві в «1С»: надходження, оренда у 
фізосіб,  вибуття транспортних засобів.  4. Автотранспорт на підприємстві: 
документальне оформлення надходження, придбання і списання ПММ, 
придбання і списання запасних частин, облік шин і акумуляторів, витрати на 
технічне обслуговування і ремонти, облік і контроль тахографів і навігаторів, 
оренда автотранспорту, вибуття транспортних засобів, правила застосування і 
оформлення ТТН.  4. Орендоване майно і сплата екологічного податку. Порядок 
отримання дозволів, лімітів, подача звітності.  

Попередня реєстрація учасників семінару обов’язкова та здійснюється за 
посиланням: https://goo.gl/110ubV 

Місце проведення: м. Львів, вул. Пулюя, 36,  Львівський коледж 
ресторанного сервісу та туризму (актовий зал, 2 поверх) Початок:  в 11:00 год.  
Контактна особа: (067) 748-71-40, (063) 23-28-276 – Мальгінова Людмила Григорівна. 

mailto:uzbekistan@expoposition.com
mailto:uzbekistan@expoposition.com
mailto:uzbekistan@expoposition.com
mailto:uzbekistan@expoposition.com
mailto:uzbekistan@expoposition.com
https://goo.gl/110ubV
https://goo.gl/110ubV
https://goo.gl/110ubV
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https://goo.gl/110ubV
https://goo.gl/110ubV
https://goo.gl/110ubV
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 2,50 2,80 2,80 

Капута білокачанна 2,50 2,80 3,00 

Капуста броколі 12,00 13,00 14,00 

Капуста цвітна 8,00 9,00 10,00 

Картопля мита 5,50 5,50 6,00 

Морква нантська 5,50 6,00 7,00 

Буряки столові ранні 2,50 2,50 3,00 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

3,50 4,00 4,20 

Помідор салатний 
рожевий 

10,00 11,00 12,00 

Огірок короткоплідний 
корнішон 

11,00 12,00 13,00 

Часник 40,00 50,00 65,00 

Селера корінь 20,00 25,00 25,00 

Цибуля ріпчаста  салатна 
біла 

7,50 8,00 8,00 

Рукола 120,00 120,00 120,00 

Кукурудза цукрова, шт 3,00 3,50 3,50 

Петрушка зелена 20,00 25,00 25,00 

Картопля Белароса 2,50 2,80 3,00 

Гриб печериця 26,00 28,00 30,00 

Слива Угорка 9,00 12,00 13,00 

Яблуко Лігольд 9,00 10,00 12,00 

Виноград білий 22,00 23,00 24,00 

Диня 9,00 12,00 14,00 

Яблуко Гала 6,00 8,00 9,00 

Кавун  2,00 2,00 2,20 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  
відбірне, десяток 

11,00 12,00 14,00 

Куряче стегно 35,40 40,30 46,10 

Форель річкова жив 138,00 140,00 140,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 16.09.2016 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 

155 Семінар Європейської 

асоціації аграрних економістів 

(EAAE): «Європейське сільське 

господарство у 2030 році: 

перспективи подальшої 

інтеграції Сходу та Заходу» 

20-21 вересня 2016 р. 

м. Київ, Міжнародний 

Інститут Менеджменту, 

вул. Шулявська, 10/12 В. 

www.ucab.ua 

Cвято Кави у Львові  22-25 вересня 2016 р. 
м. Львів, Пр-т. Свободи - 

площа Музейна 
www.coffeefest.lviv.ua 

VII Міжнароднa конференція 

«Ефективне управління 

агрокомпаніями» 

22 вересня 2016 p. 

 

м. Київ,  
Фейрмонт Гранд Готель 

Київ,  вул. Набережно-

Хрещатицька,1 

www.ucab.ua 

 

Міжнародна конференція 

«Землеустрій, кадастр та 

охорона земель в Україні: 

сучасний стан, європейські 

перспективи» 

 23-24 вересня 2016 р.  

м. Київ, Національний 

університет біоресурсів  

і природокористування 

України, корпус №6,  вул. 

Васильківська,17 

www.nubip.edu.ua 

Міжнародна агропромислова 

Виставка «АгроЕкспо 2016»  

29 вересня-1 жовтня  

2016 p. 

м. Кропивницький, 

Національний виставковий 

комплекс «АгроЕкспо» 

вул. Мурманська, 8,  

www.ukragroexpo.com 

IIІ Міжнародна конференція 

“Енергоефективність в 

промисловості, АПК  та  ЖКГ” 

04 жовтня 2016 p.  
м. Київ, Президент-готель, 

вул. Госпітальна, 12 
www.energy-efficiency.in.ua 

Зарубіжні події 

Конгрес Європейських 

Фермерів 2016  “Можливості 

для Європейського сільського 

господарства Зелений Розвиток 

та Динамічні Ринки” 

05-06 жовтня 2016 p.  

 

Греція, 

м. Афіни 
www.copa-cogeca.be 

Міжнародна виставка харчових 

технологій “Food Tech” 

01-03 листопада 2016 p.  

 

Данія, 

м. Хернінг 
www.foodtech.dk 

Міжнародна виставка  

технологій тваринництва 

“EuroTier-2016” 

15-18 листопада 2016 p.  
Німеччина, 

м. Ганновер 
www.eurotier.com 

Agri Risk Forum 29-30 листопада 2016 p.  
Великобританія, 

м. Лондон 
www.agririskforum.com 
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“Свято Хліба 2016” в Музеї народної архітектури та побуту 
“Шевченківський гай” (11 вересня 2016 р., м. Львів) 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Tворчий звіт колективів художньої самодіяльності   

Радехівського району (11 вересня 2016 р., м. Львів) 
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