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Роль і місце Аграрних 

палат у розвитку сільських 

територій 

29-30 вересня 2016 року у 
Львові з ініціативи Львівської 
Аграрної палати відбулася 
Міжнародна конференція “Роль і 
місце Аграрних палат у розвитку 
сільських територій. Європейський 
досвід”.  

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Львівської 
обласної державної адміністрації Олег Синютка, який відзначив важливість 
становлення інституцій європейського зразка для захисту прав власників 
земельних ділянок та агроформувань в Україні.  

Представник Сільськогосподарської палати Федеральної землі Нижня 
Саксонія (Німеччина) Ханс Георг Хассенпфлюг детально розповів присутнім про 
створення, діяльність та основні функції федеральної сільськогосподарської 
палати та механізми її співпраці з фермерами. 

Президент Сільськогосподарської палати Іль-де-Франс (Франція) Крістоф 
Іллєре розповів учасникам конференції про механізми фінансової підтримки 
фермерів країни і активну роль сільськогосподарських палат у захисті їх 
інтересів і технологічно-технічному розвитку. 

Радник з питань сільського господарства Посольства Франції в Україні 
Ніколя Перрен звернув увагу на сприяння аграрних палат Франції у підготовці і 
підвищенні кваліфікації кадрів, зокрема через впровадження дуальної системи 
освіти. Ніколя Перрен також охарактеризував проекти, які при сприянні Франції 
реалізуються в аграрному секторі України.  

Директор бюро Любельської аграрної палати Вальдемар Банах у доповіді 
важливу увагу приділив відродженню діяльності аграрних палат (Ізб Рольнічих) 
в Польщі з 1996 року та основні напрями діяльності. 

Віце-президент Любельської Аграрної палати Густав Єдреєк у своїй 
доповіді звернув увагу на практичні кроки щодо відродження функціонування 
мережі Аграрних палат в регіонах з урахуванням досвіду Польщі і практичні 
аспекти у виконанні покладених на палату функцій і повноважень.  

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика у доповіді зробив 
наголос на історичні віхи становлення організації та поточні напрями діяльності 
із урахуванням змін відносин власності та підходів до господарювання на селі.  

Директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз у своїй доповіді звернула увагу на 
конструктивну співпрацю органів влади із інститутами громадянського 
суспільства в регіоні та відзначила важливість Аграрних палат у захисті інтересів 
сільськогосподарських виробників.  
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В межах обговорення власний погляд на проблемні аспекти та 
перспективи розвитку аграрних палат висловив голова Запорізької обласної 
сільськогосподарської палати Владислав Сергієнко та власники земельних паїв 
на Львівщині.  

Експерт проекту Німецько-український агрополітичний діалог Марія 
Ярошко наголосила на необхідність врахування позитивного досвіду країн ЄС 
при становленні Аграрних палат і визначенні їх основних функцій.                  

Протягом роботи конференції відбулося також нагородження почесними 
грамотами Аграрної палати активних її членів районного рівня.  

В межах заходів конференції відбулося також підписання Угоди про 
співпрацю між Львівською Аграрної палатою та  Сільськогосподарською 
палатою Іль-де-Франс.  

Активну участь в роботі конференції прийняли також уповноважені  
Львівської Аграрної палати, фермери, представники органів місцевого  
самоврядування, громадськості, а також представники Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України, керівники ДУ НМЦ “Агроосвіта”, науковці, представники 
облдержадміністрацій Волинської та Запорізької областей, експерти проекту 
Німецько-український агрополітичний діалог, фахівці Любельської аграрної 
палати Польщі, зокрема із відділу у м. Замость  та представники  аграрного 
бізнесу з Туреччини.  

Учасники прийняли ухвалу конференції зміст якої озвучила заступник 
голови управи Львівської Аграрної палати Ганна Кущак. Серед пунктів 
зазначеної ухвали, зокрема наголошується на необхідності прийняття закону 
“Про Аграрну Палату”.  

30 вересня учасники конференції ознайомилися з роботою оптового ринку 
сільськогосподарської продукції “Шувар” та відвідали фермерські господарства 
у Пустомитівському, Мостиському та Городоцькому районах Львівщини.   
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22 вересня 2016 року у Києві вже 
всьоме відбулася Міжнародна 
конференція «Ефективне управління 
агрокомпаніями» ініціатором проведення 
якої виступає Асоціація “Український клуб 
аграрного бізнесу” (УКАБ) . 

VII Міжнародна конференція  

«Ефективне управління  

агрокомпаніями» 

Президент УКАБ Алекс Ліссітса у вступному виступі звернув увагу на 
необхідність об’єднання галузевих аграрних асоціацій з метою системного 
захисту інтересів агробізнесу з урахуванням глобальної конкуренції на ринках.  

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань 
європейської інтеграції Ольга Трофімцева розповіла про основні кроки держави, 
які необхідні для вирішення повсякденних потреб підприємств галузі, зокрема 
створення передумов для залучення інвестицій та технологій у виробництво. 

Учасники конференції мали змогу почути бачення міжнародних експертів та 
менеджерів великих агропромислових компаній України щодо перспектив 
фінансового забезпечення розвитку галузі та впровадження сучасних систем 
управління ефективністю для реалізації стратегії компанії.  

В межах конференції відбувся обмін думками між провідними експертами та 
підприємцями стосовно перспектив розвитку галузевих аграрних ринків в 
Україні з урахуванням впливу глобальних тенденцій. 
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Стратегічні пріоритети розвитку  

Ходорівської об’єднаної  

територіальної громади Львівщини 

Успішний економічний розвиток об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ) Львівської області визначальною мірою залежить від розробки та 
впровадження принципів територіального стратегування. 

Керівник ГО “Експерт-група” Андріян Фітьо  провів стратегічну сесію 
планування соціально-економічного розвитку з керівниками та старостами 
Ходорівської ОТГ – однієї із найбільших об’єднаних громад Львівської 
області, що активно розвивається, впроваджує принципи ефективного 
адміністративного менеджменту, здійснює комплексну роботу із залучення 
інвестицій та активно програмує власний соціально-економічний розвиток на 
середньо- та довгострокову перспективу. 

Аналітик  “Експерт-групи” Степан Зарума звернув увагу присутніх на 
необхідність напрацювання пріоритетів системного розвитку ОТГ, враховуючи 
не лише особливість наявної ресурсної бази територій, але і сучасні тенденції 
глобального економічного розвитку та сформовані історичні особливості.        

Наголос на стратегічній сесії робився також формуванню секторальних 
робочих груп із розробки перспективних напрямів  розвитку ОТГ  за кожним 
із напрямів – соціальний, культурно-гуманітраний, економічний та ін. Активну 
участь в стратегічній сесії прийняли, зокрема і голови фермерських 
господарств району.  

Важлива увага в Ходорівській ОТГ буде приділятися  реалізації проектів, 
орієнтованих на забезпечення збалансованого розвитку як сільських територій 
так і міського середовища та інфраструктурних проектів, які формують 
переваги перспективного розвитку територій. 

  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Cвято меду на Дрогобиччині 

Бджільництво одна із галузей, що динамічно розвивається та поступово 
збільшує обсяги виробництва та збуту продукції. Важлива увага бджолярами 
Львівщини приділяється задоволенню потреб внутрішнього ринку регіону 
продукцією власного виробництва. 

Свято меду у смт. Меденичі відбуваються вже трeтій рік поспіль та щорічно 
збільшується кількість виробників і розмаїття запропонованої споживачам 
продукції.   

В цьому році відвідувачі мали змогу придбати продукцію, яку представили 
понад 25 бджолярів Львівської та Івано-Франківської областей. 
Святковий  настрій на заході створили творчі колективів художньої 
самодіяльності Дрогобицького району, у тому числі молодіжні.     

18 вересня 2016 р. в смт. Меденичі 

Дрогобицького району відбулося Свято 

меду, яке об’єднало виробників з декількох 

районів Львівської області.  
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Кооперація в органічному виробництві.  

Як це працює? 

23 вересня у Львові в Департаменті 

агропромислового розвитку ОДА відбувся 

семінар на тему: “Кооперація в органічному 

виробництві. Як це працює?”. 

На семінарі обговорювали сучасний розвиток кооперації у Західній 
Україні, фінансові та правові аспекти кооперативу, розглядали також й кластери, 
як новітню форму кооперації в аграрному секторі, ділились практичним 
досвідом виробництва натуральних сирів та ознайомлювались з 
програмою підтримки розвитку кооперативів на Львівщині. 
Після теоретичної частини, учасники зустрічі мали чудову можливість 
обмінятися думками, поділитися досвідом, налагодити контакти з такими ж 
ентузіастами, продегустувати натуральні сири, а також придбати їх 
безпосередньо у виробника.  

Варто зазначити, що семінар відбувся за підтримки Львівської міської 
громадської організації “Екотерра”, Коаліції Чиста Балтика (ССВ), ForumSyd та 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. 
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Ціни на огірки в Україні сягнули 

рекордно високих показників завдяки 

експортному попиту 

Ціни на огірки в Україні сягнули рекордно високих показників на цьому 
тижні. Дефіцит пропозиції на тлі підвищеного експортного попиту – є головними 
причинами стрімкого зростання цін. За даними Інформаційно-аналітичного 
центру «Шувар», сьогодні дрібні господарства України пропонують огірок за 
ціною 10-12 грн/кг (0,34-0,41 євро/кг), тоді як великі тепличні комбінати 
встановили ціни на рівні 13-15грн/кг (0,44-0,51 євро/кг). Це майже на 30% вище 
ніж на початку поточного тижня і в 3-4 рази дорожче ніж наприкінці вересня 
2015 року.  Крім того слід відмітити, що за останні 10 років в цей період ціни 
ніколи не піднімались вище 8-9 грн/кг. 

«Зростання ціни у другій половині сезону в цьому році було очікуваним: 
більшість господарств відмовились вирощувати огірок другої сівозміни через 
негативний досвід в минулому році. Саме тому зараз в Україні досить важко 
знайти більш-менш велику партію огірка,  тоді як попит з боку українських 
роздрібних мереж  та експортерів  є наразі дуже високим» – розповідає Тетяна 
Гетьман, експерт плодоовочевого ринку Східної Європи.  

За даними пані Гетьман сьогодні українським огірком насамперед 
цікавляться закупівельними Білорусії, Польщі та Прибалтики.  Саме це 
провокую майже щоденне подорожчання огірка в українських господарствах. 

Нагадаємо, минулого року ситуація на ринку українського огірка йшла за 
зовсім іншим сценарієм: після 20 вересня через блокаду Криму ціни на якісний 
огірок в Україні обвалились до 1,5-2,5 грн /кг (0,06-0,10 євро/кг), продукція 
гіршої якості взагалі коштувала 0,5-1,0 грн/кг (0,02-0,04 євро/кг) і навіть за таких 
умов майже не продавалась. 

Слід також відмітити, що в минулі роки саме у вересні та жовтні Україна 
експортувала найбільші обсяги огірка. За ці два місяці з країни вивозилось біля 
5-6 тис. тонн цієї продукції, тобто 30-40% від загального річного експорту, при 
цьому на ринок  Росія було спрямовано більш ніж 90% цього обсягу. 
Джерело: www.shuvar.com 
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Український молочний індекс встановив новий антирекорд 

Український молочний індекс (УМІ) у вересні був на 31,4% 
нижчим середнього показника для вересня за останні 5 років. 

Андрій Панкратов, провідний аналітик сільськогосподарських ринків та 
національний консультант Продовольчої і сільськогосподарської органiзації 
ООН (ФАО), оновив дані Індексу прибутковості виробництва молока (УМІ) за 
вересень 2016 року. 

«Маємо черговий антирекорд Українського молочного індексу (УМІ) для 
вересня», – прокоментував у своєму дописі на Facebook Андрій 
Ярмак, економіст інвестиційного відділу ФАО. 

Дійсно, в 2016 році увересні УМІ був нижче минулорічного вересневого 
показника на 1,8%, нижче середнього показника для вересня за останні 5 років 
на 31,4%, і нижчим, ніж в травні і далі в 2016 році. 

Вересневий індекс УМІ виявився на 12,8% вищим за серпневий показник, 
проте, за словами експертів, це сталося в основному за рахунок здешевлення 
кормової бази, а не зростання ціни. Поточний рік залишається найменш 
прибутковим для українських виробників. 

Джерело: www.agravery.com 
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Затверджено Державний стандарт 

соціальної послуги посередництва 

(медіації) 

Мінсоцполітики наказом від 17.08.2016 р. № 892 затвердило Державний 
стандарт соціальної послуги посередництва (медіації). 

Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяги, умови та порядок 
надання соціальної послуги посередництва (медіації), показники її якості для 
суб’єктів різних форм власності та господарювання, які надають таку послугу. 

Застосовується він для організації надання соціальної послуги 
особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, моніторингу 
й контролю якості її надання, визначення тарифу платної соціальної послуги. 

Соціальна послуга не застосовується між потерпілою особою та особою, 
яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, 
торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми. 

Соціальна послуга в обсягах, визначених цим Державним 
стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням 
диференційованої плати. 

Підставою для надання такої послуги є подання письмової заяви 
отримувача соціальної послуги/його законного представника суб’єкту, що надає 
таку послугу. 

Рішення про надання соціальної послуги або відмову у її наданні 
приймається з урахуванням позиції іншої сторони конфлікту/спору отримувача 
соціальної послуги, щодо якого виникає потреба в наданні такої послуги, не 
пізніше ніж через 10 робочих днів з дати звернення одного з отримувачів 
соціальної послуги. Наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

16 вересня п.р. на офіційній веб-сторінці Мінагрополітики оприлюднено 
проект постанови Кабінету Міністрів України із запропонованим переліком 
об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого 
регулювання у 2016 - 2017 роках, зокрема  пшениця м’яка, жито озиме, гречка, 
кукурудза (з 1 листопада 2016 р. до 30 червня 2017 р.), цукор-пісок (буряковий)                
(з 1 листопада 2016 р. до 31 серпня 2017 р.). 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

 

Запропоновано перелік об’єктів державного  

цінового регулювання у 2016 - 2017 роках 
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Порядок подання новоствореною юрособою 

повідомлення про головного бухгалтера 

Новостворена юрособа, яка не є платником ПДВ, подає до ДФС заяву за            

ф. № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з інформацією про головного бухгалтера у 10-

денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін 

 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва нагадує, що підставами для 
внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема: 1)інформація 
органів державної реєстрації; 2)документально підтверджена інформація, що 
надається платниками податків. 

Відповідно до ст. 9 Закону №755-IV в Єдиному державному реєстрі 
містяться, зокрема, відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням 
юридичної особи – також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для 
державної реєстрації тощо. 

Водночас податківці зауважують, що ЄДР не містить інформації про 
головного бухгалтера.Порядок внесення змін до облікових даних платників 
податків встановлено розділом ІХ Порядку обліку платників податків і 
зборів  (далі – Порядок). 

Так, згідно з п. 66.4 ПКУ та п. 9.3 розділу ІХ Порядку платники податків –  
юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані 
подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з 
відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або 
податкового обліку юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб 
до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи 
виникнення змін у облікових даних платників податків. 

Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або 
податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими 
органами у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб на 
підставі реєстраційної заяви платника ПДВ (про реєстрацію, перереєстрацію або 
внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, 
визначених пунктом 183.9 ПКУ, та задоволена контролюючим органом. 

У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого 
органу заяви за формою № 1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, 
відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної 
особи. 

Тобто після проведення державної реєстрації новостворена юридична 
особа, яка не є платником податку на додану вартість, подає до контролюючого 
органу заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з інформацією про головного 
бухгалтера у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у 
облікових даних платників податків. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Мінфін спростить (скасує) окремі документи  

для взяття на облік платників податків 

На веб-порталі Державної фіскальної служби України розміщено проект 
наказу Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків 
і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». 

Метою розробки Проекту є скасування або спрощення (удосконалення) 
окремих документів, що подаються платниками податків до контролюючих 
органів та видаються контролюючими органами платникам податків. Зокрема: 

1) Проектом скасовуються: 
- довідка про взяття на облік платника податків (ф. № 4-ОПП), що 

видавалась контролюючим органом. Для платника податків, відомості щодо 
якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, 
запроваджується нова довідка про взяття на облік (ф. № 34-ОПП); 

- повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку                            
(ф. № 16-ОПП), що видавалось контролюючим органом. 

2) Для взяття платника податків на облік за неосновним місцем обліку 
затверджується нова спрощена форма заяви (ф. № 17-ОПП), в якій 
зазначаються тільки контролюючі органи, в яких платник бажає стати на облік 
за неосновним місцем обліку. Така заява може бути подана до контролюючого 
органу як за неосновним місцем обліку, так й за основним місцем обліку. 

3) Передбачається взяття на облік за неосновним місцем обліку також на 
підставі повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з 
оподаткуванням або через які провадиться діяльність (ф. № 20-ОПП), яке 
подається до контролюючого органу за основним місцем обліку. 

Встановлено: якщо платник податків визначив у повідомленні за ф. № 20-
ОПП контролюючий орган, в якому він бажає стати на облік за 
місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування (неосновне місце 
обліку), то він звільняється від обов’язку подання додаткових заяв до 
контролюючих органів за місцезнаходженням об’єктів оподаткування. 

4) Вносяться зміни до заяви про взяття на облік (ф. № 1-ОПП), згідно з 
якими при призначенні/зміні бухгалтера необхідно заповнювати тільки розділ, 
що стосується даних про бухгалтера. 

5) Спрощено форму реєстраційної заяви платника ПДВ (ф. № 1-
ПДВ). Зокрема, виключено відомості щодо: a) найменування контролюючого 
органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника; б) 
місцезнаходження (місця проживання) платника при первинній реєстрації 
платником ПДВ; в) контактних телефонів заявника та відповідальних осіб 
платника (для юридичних осіб); 4) кількості працюючих тощо. 

Новою формою заяви передбачено, що у разі добровільної реєстрації 
платником ПДВ або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише 
один (перший) аркуш заяви. Два аркуші заяви подаються лише при 
обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів 
(операторів) за угодою про розподіл продукції. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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28 вересня п.р. на офіційній веб-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено законопроект про внесення змін до Закону 
України “Про Державний земельний кадастр” щодо порядку оскарження рішень, 
дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру”. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що Проект Закону 
розроблено Державною службою України з питань геодезії, картографії та 
кадастру відповідно до пункту 34 Плану дій щодо імплементації кращих практик 
якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у 
методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р, з 
метою встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка 
міститься у Державному земельному кадастрі. 

Законом України від 10 грудня 2015 р. № 888-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» 
внесено зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та 
розширено перелік суб’єктів, яким надано повноваження щодо видачі відомостей 
Державного земельного кадастру. Відомості Державного земельного кадастру, 
крім державних кадастрових реєстраторів, надаються також адміністраторами 
центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими 
особами виконавчих органів місцевого самоврядування. 

Враховуючи зазначене, внесення змін до Закону України «Про державний 
земельний кадастр» обумовлено необхідністю запровадження відповідних 
важелів контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення 
Державного земельного кадастру з боку Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів. 

Так, вперше в сфері ведення Державного земельного кадастру пропонується 
запровадити можливість оскарження рішень, дій та бездіяльності Державного 
кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних 
послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого 
самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, в 
адміністративному порядку. Особа, яка вважає, що її права порушено зможе 
оскаржити відповідні дії чи рішення до територіального органу Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. У разі незгоди з 
рішенням вказаного органу за результатом розгляду скарги, його можна буде 
оскаржити до Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру. Виключення складають рішення про скасування рішення про відмову в 
державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації 
земельної ділянки, які можна буде оскаржити виключно до Держгеокадастру. 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

  

Запропоновано зміни до Закону України  

“Про Державний земельний кадастр” 
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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 

Продовження статті. Початок матеріалу у попередньому випуску видання. 

 Існуюча на сьогодні в Україні економічна модель розвитку, показала свою 
абсолютну безперспективність і неухильно веде країну до вкрай не 
прогнозованих наслідків. Любий економіст, який володіє ринковим мисленням 
розуміє, що перехід від командно-адміністративної системи до ринкової вимагає, 
по-перше: чіткого  розуміння об’єктивних законів ринкової економіки і їх 
обов’язкового дотримання, по-друге: цей перехід не може відбуватися вічно і по-
третє, держава і державні органи на місцях мусять мати чітку, об’єктивно 
обґрунтовану в часі і просторі програму перехідного періоду і неухильно її 
додержуватися. Тільки такий підхід в змозі забезпечити неухильне виконання 
поставлених на цей період завдань. 

Тому настав час від розмов про реформи на селі перейти до усвідомлення 
того, що саме суцільна, багатофункціональна інтегрована неприбуткова 
сільськогосподарська обслуговуюча кооперація на базі світового і європейського 
досвіду з врахуванням особливостей українського села в змозі стати реальною 
рушійною силою позитивного відродження українського села і його об’єднаних 
громад, розвитку їх продуктивних сил і інфраструктурних змін, без значних 
фінансових затрат зі сторони державного сектору.  

 Сьогодні, уже всім пора зрозуміти, що українське село потребує реальних, а 
не «бутафорних» змін, а реальні зміни, при відсутності можливої допомоги зі 
сторони держави, це суцільна, повномасштабна його кооперація, це «нова 
економічна політика» держави, яка за рахунок самих селян, зможе зробити їх 
заможними і самодостатніми, з врахуванням тих природних і трудових ресурсів, 
які ще є у їх власному розпорядженні.                      

Світовий кооперативний рух, це не звичайна кооперація «по-українськи на 
трьох», це надзвичайно перспективна система людських цінностей, яка 
підтверджена довголітнім досвідом і практикою, це новий повноцінний уклад 
сільського життя, це його перспективне сьогоднішнє і майбутнє, тому так, як до 
цього часу працювали в Україні, дальше без кардинальних змін, досягти 
позитивних зрушень буде не можливо. 

Сільськогосподарська кооперація в системі внутрішнього ринку сприятиме 
активізації людського потенціалу, включенню факторів мотивації для зростання 
власного добробуту, а також для економічного і соціального розвитку сільських 
громад.  
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Становлення 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 переробки на регіональний ринок.         

В умовах реалізації євро інтеграційних пріоритетів такий підхід має 
забезпечити стійку конкурентоспроможність основних виробників молока - 
сімейних ферм на ринку молочної продукції, покращення добробуту сільського 
населення за рахунок власної ферми, а також включити їх мотиваційні фактори 
до повноцінної участі у сільськогосподарській діяльності. Правове регулювання 
сфери сільськогосподарського виробництва 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.      

Особливо гостро постали питання розвитку сільськогосподарської 
кооперації у зв’язку з підписанням Україною Угоди про Асоціацію з ЄС, яка 
передбачає впровадження низки регуляторних актів, що істотно звузять 
можливості функціювання на аграрному ринку нашої держави дрібних 
товаровиробників уже з 2017 року. В той же час, введенням в дію вимог, до 
заборони продажу необробленого молока і молочних продуктів на продовольчих 
ринках, на яких закупляється населенням значна частина молока і молочних 
продуктів від загального споживання  без запровадження масового 
кооперативного руху на селі, не важко передбачити подальший ріст цін для 
споживачів, а також масового знищення молочних корів.  Кооперацію в 
приватному секторі економіки України доцільно розглядати і в якості 
інструменту цінового регулювання на ринку молока і молокопродуктів, що є 
більш об’єктивним, ніж державне регулювання цін. Тому, державним органам на 
місцях, замість пустопорожніх розмов про допомогу селянам, необхідно 
реально взятися за об’єктивні ринкові реформи в конкретних галузях економіки 
і головним об’єктом повсякденної уваги повинно стати українське  село, 
експортний потенціал якого за 2014-2015 роки зайняв більше 31-38 відсотка 
всього експорту з України, а з врахуванням того, що саме останні потрібні їй не 
просто за для  реформ, а заради її прагматичних інтересів, які можуть бути 
краще реалізовані саме в  ринковій економіці, в якій кооперативний сектор 
мусить зайняти своє історично важливе місце, як це відбулося і відбувається у 
всіх цивілізованих країнах світу. Досягнення хоча б початкових реальних успіхів 
на окремих ділянках реформ, насамперед тих, що зачіпають життєві інтереси 
широких верств населення і являються областю стратегічних інтересів держави 
і суспільства.  
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А це і є основа продовольчої безпеки, найактуальнішої стратегії 
українського народу і в цьому напрямку кооперативний сектор, як новий 
повноцінний тип виробничих відносин в змозі  буде забезпечити повноцінне 
відродження селянства, а також перспективу досягнення економічної 
стабілізації в державі. Всебічне, консолідоване поєднання конкретних зусиль 
держави і ресурсів, якими ще володіє сільське населення, в особі її нових 
територіальних громад, при певних умовах, могли б стати великою рушійною 
силою в забезпеченні системного розвитку і відродження українського 
селянства, що є однією з найважливіших основ його існування. Сучасне село, 
насправді потребує розвитку, а цей розвиток – фінансової, організаційної, 
системної та інших форм підтримки. Тобто, існує потреба цілісної  та 
системної політики розвитку села, або, як називають її європейські науковці, 
політики  розвитку сільських територій, в нашому сьогоднішньому розумінні, 
також об’єднаних громад. Тому, пропоновані нами нові підходи до створення і 
діяльності кооперативних структур, зокрема багатофункціональних 
інтегрованих неприбуткових сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів побудованих на мотиваційному об’єктивному ціноутворенні, 
максимально наближеному до існуючого фактичного стану тваринництва в 
господарствах населення, дозволять запустити процес масового 
кооперативного руху. Прийшов час, щоб від розмов про кооперацію, в тому 
числі і про неприбуткову обслуговуючу, перейти до рішучих кроків її негайного 
впровадження і цей процес мусить стати основою державної політики на 
сучасному етапі в зв’язку з тим, що без розвинутого кооперативного сектору 
неможлива побудова в Україні конкурентної ринкової саморегульованої 
економіки, а відсутність останньої, створює деструктивні моменти її занепаду.   
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В.Винниченко у праці  «Заповіт  борцям  за  визволення» (1949 р.) зазначав, 
«що  у  цій  світовій  кон’юктурі,  яка  твориться  на  планеті  розвитком  світової  
економіки,  не  може  бути  як  слід  забезпеченої  самостійності,  а  тим  паче  у   
держав  несамостійних……». Ти  ждеш,  що  за  чудодійний  спосіб?  Він  
простий:  об’єднати  два  способи  негайно,  але  без  зброї  почати  переводити  
приватну  власність  на  засоби  продукції  у  колективну.  Не  державну,  а  
колективну.  Не  націоналізація,  а   соціалізація.  Краще  сказати:  колектократія,  
себто  влада  колективу.  Ще  простіше,  організація  кооперативів,  
продукційних, торговельних, фінансових,  аграрних  і  таких  інших,   
колектократизація  всього  національного  господарства.  

Держава  підтримує  розвиток інтегрованих  кооперативів  із  власним 
молокозаводом, які  забезпечують значно нижчі витрати  в  ланцюгу 
«виробництво-споживання» та розширюють доступ до молочної продукції всіх 
верств населення. Саме підтримка інтегрованих кооперативів, як гарантії 
розвитку сільської місцевості, є пріоритетом розвинених країн.  

Як у нинішніх умовах можна прискорити розвиток сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації? 

Для цього слід створити відповідну законодавчу базу. Сільським жителям 
важливо знати, що в результаті об’єднання вони матимуть якусь вигоду, а не 
нові податкові навантаження. Крім того, в селах необхідно регулярно проводити 
просвітницьку роботу щодо значення кооперативів для підвищення добробуту 
селян. Люди мають знати, що завдяки кооперативам можуть підвищити якість 
молочної, м’ясної, овочевої та іншої продукції, налагодити її збут на 
кооперативних ринках, переробку, фасування, зберігання тощо. Український 
ринок і справді можуть незабаром заповнити дешевші і високо якісніші харчові 
продукти з Європи. Звичайно, споживач наддасть їм перевагу, якщо до цього 
часу селяни не подбають про конкурентоспроможність своєї продукції. А тому 
треба об’єднуватися. Поки що в Україні бракує кадрів, які могли б працювати в 
кооперативах, починаючи від фінансових спеціалістів, закінчуючи 
менеджерами. І якби ми почали працювати у цих трьох напрямках, у нас би 
з’явилася реальна можливість отримати фінансову й інформаційну підтримки 
європейської спільноти. 
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Вода – скарб нашої землі. Найціннішими є мінеральні води, які мають 
неабиякі цілющі властивості для оздоровлення людей. 

Благодатним краєм на мінеральні води є Львівська область, яка має чимало 
бальнеологічних оздоровниць, до яких належить санаторій «Любінь-Великий», 
де залягають сірководневі джерела, що є найефективнішими для лікування 
захворювань  опорно-рухового апарату, нервової та кровоносної системи і вже 
століттями чудодійно зцілюють хворих людей. 

Першу історичну згадку про сірководневі джерела Великого Любеня 
знайдено у трактаті  краківського лікаря Войцеха Очка, котрий у 1578 році 
писав, що ці джерела мають цілющу силу рятувати хворих людей, а трохи 
згодом було збудовано першу примітивну водолікарню, яку у 1624 році знищили 
татари. У 1778 році  водолікарню відбудували і вона стала осередком 
стаціонарного курортного лікування хворих. 

Наприкінці ХІХ і на початку ХХ століть син барона Бруніцького 

Константин, якому курорт перейшов у спадок, провів повну реконструкцію 

оздоровниці,побудувавши нову водолікарню на 50 кабін. Вже тоді для лікування 

хворих, крім сірководневих вод, почали використовувати торф’яні грязі, що 

великою кількістю залягають на околицях курорту. У 2013 р. санаторій 

відсвяткував своє 235-річчя. Санаторій розташований в мальовничому 

дендропарку площею 16 га. в якому до наших днів  збереглися рідкісні породи 

дерев. 

На сьогоднішній день  санаторій “Любінь Великий” є одним з 

найпопулярніших профспілкових оздоровчих закладів України, розташований 

він у стародавньому дендропарку, на березі річки Верещиці із власною 

інфраструктурою та автономним господарством.  

 

Зіновій Ціцюра, головний лікар санаторію 

“Великий Любінь” 

Цілющі джерела «Любіня-Великого»  
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Основними лікувальними факторами є  сірководнева вода для купелей з 
мінералізацією 2,0 гр/дм куб. та вмістом сірководню 80 мг/дм куб. з власних 
природних джерел та лікувальний торф з місцевих торфовищ насичений 
сірководнем. Сірководнева вода для купелей визнана найкращою із всіх 
сірководневих вод за хіміко-біологічними властивостями 

Сірководнева вода має цілющі властивості з огляду на властивість 
сірководню розширювати кровоносні судини, покращувати кровообіг, а з ним 
обмін речовин. Tорф’яні грязі стали основою для лікування захворювань:  
• Серцево-судинної системи (гіпертонія, стенокардія, варикозного 
розширення вен, тромбофлебіти, перенесені інфаркти міокарду).  
• Захворювань периферійної системи(неврити, радикуліти, наслідки травм та 
інсультів). 
• Захворювання органів кістково-м’язової системи (остеохондрози, артрити, 
остеоартрози, спондильози, посттравматичні контрактури). 
• Захворювання шкіри (псоріаз, парапсоріаз, екзема, вітіліго та інші 
незапальні захворювання шкіри). 

Сірководень проникає в організм через неушкоджену шкіру в судини, а 
звідти потрапляє у кров та деякий час циркулює в організмі. В мізерних 
кількостях виявляється у мозковому лікворі. Під впливом сірководневих купелей 
у шкірі утворюються активні складні білкові речовини на зразок гістаміну. 
Кровоносні судини шкіри розширюються і кров припливає до периферії 
подразнюючи багато чутливих нервових закінчень закладених в шкірі,  м’язах та 
судинах. Ці подразнення у вигляді імпульсів нервовими шляхами (волокнами) 
передаються до центральної нервової системи. У відповідь на це з відповідних 
нервових центрів проводяться рефлекторним шляхом до органів та систем під 
впливом яких значно змінюється функціональний стан органів і всього 
організму нормалізується тонус кровоносних судин особливо дрібного і 
середнього калібру. Під впливом сірководневих купелей змінюється кровообіг у 
різних органах і тканинах. Як наслідок-покращуються обмінні процеси. 

Для посилення лікувального ефекту  сірководневих купелей розгорнуто 
фізіотерапевтичне відділення, в якому можна отримати всі сучасні методи 
фізіотерапевтичних процедур. 
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Тисячі   хворих,   які  отримали курортне лікування  сірководневими 
водами Великого Любіня, здобувши полегшення завдяки  властивостям  
мінеральних джерел оздоровниці, професіоналізму та піклуванню її 
працівників, вже не одне століття  підтримують славу цього благодатного 
краю. Скарби цілющих вод санаторію «Любінь Великий» є величезним 
багатством, котрі століттями чудодійно зцілюють хворих людей і дарують їм 
здоров’я. 

Контактна інформація: ПАТ «Укрпрофоздоровниця», 
ДП «Санаторій  «Любінь Великий», смт. Великий 
Любінь, Городоцький район, тел.:+38 (03231) 24-140,  
факс:+38 (03231) 24-440, e-mail:sanatoriy@ua.fm ;  
www.sanatoriy-lubin.ub.ua 

У санаторії «Любінь Великий» лікують не лише тіло, а й душу! 
Неймовірної краси природа, чисте повітря, хвойні, перлинні, сірководневі 
ванни заспокоюють нерви, нормалізують сон, добре впливають на 
самопочуття. Де ще можна так відпочити від виснажливих робочих буднів, як 
не серед спокійного природного середовища? 
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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 ім. С.З. Гжицького, 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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Інформація Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
 
Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

від 02.10.2015 № 378 «Про проведення державної  атестації (переатестації) та наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 26.08.2016 № 290 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
02.10.2015 № 378» щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи 
у тваринництві, Департамент агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації повідомляє. 

Для проведення державної  атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві, 
що претендують на присвоєння відповідних статусів племінного (кінного) заводу, 
племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінного 
бджолорозплідника, племінної пасіки, селекційного центру, підприємства 
(об’єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-
випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, 
трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства 
(лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості 
тваринницької продукції – департаментом агропромислового розвитку до 20 жовтня 
2016  року приймаються заявки та необхідні документи (згідно форм додатків) на 
проведення атестації та присвоєння відповідного статусу суб’єкта з племінної справи 
у тваринництві. 
Контактна інформація: Христина Солопатич,  тел./факс (032) 255-05-72 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок 5,00 5,50 6,00 

Капута білокачанна 3,30 3,30 3,60 

Капуста броколі 11,00 12,00 12,00 

Капуста цвітна 8,00 9,00 10,00 

Картопля мита 5,50 5,50 6,00 

Морква 3,00 3,00 4,00 

Буряки столові ранні 3,50 4,00 4,00 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

4,50 5,00 5,00 

Помідор салатний 
червоний 

4,00 4,50 5,00 

Огірок короткоплідний 
корнішон 

11,00 12,00 12,00 

Часник 60,00 65,00 80,00 

Селера корінь 20,00 25,00 25,00 

Цибуля ріпчаста   3,50 4,00 4,50 

Петрушка зелена 20,00 25,00 25,00 

Шпинат 50,00 50,00 50,00 

Петрушка зелена 20,00 25,00 25,00 

Картопля Белароса 2,50 2,70 3,00 

Гриб печериця 33,00 35,00 35,00 

Яблуко  Чемпіон 8,00 8,00 9,00 

Яблуко Лігольд 8,00 9,00 10,00 

Виноград білий 23,00 24,00 25,00 

Кавун  2,20 2,20 2,40 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  
відбірне, десяток 

20,00 20,00 20,00 

Куряче стегно 36,00 37,00 38,00 

Короп жив 45,00 47,00 48,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 03.10.2016 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=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 

Виставка-ярмарок 

“Львівський товаровиробник 

2016” 

06-10 жовтня 2016 p.  

 

м. Львів, Львівський 

палац мистецтв, вул. 

Коперніка,17  

www.lcci.com.ua 

Семінар “Експорт молочної 

продукції з України: від 

теорії до практики”  

11 жовтня 2016 p. 

м. Київ, готель 

«Крещатик», 

 вул. Крещатик, 14  

www.eventenvoy.com.ua 

Семінар “Панорама 

аграрних ринків” 

21 жовтня 2016 p. 

 

м. Київ,  

вул. Фiзкультури,8  
www.aggeek.net 

7-а Міжнародна виставка з 

тваринництва та 

птахівництва  

“Animal  Farming Ukraine” 

26-28 жовтня 2016 p. 

 

м. Київ, 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський 

проспект, 15 

www.ua.animalfarming.com.ua 

Конференція аграрних 

юристів 
27 жовтня 2016 p. 

м. Київ, 

Київський Гольф Клуб, 

Гривньовське шосе,1 

www.proagro.com.ua/events 

ХІІІ Міжнародна 

агропромислова 

виставка  “Агрофорум-2016” 

 

8-10 листопада  

2016 р. 

 

м. Київ, 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський 

проспект, 15 

www.tech-expo.com.ua 

IX  Всеукраїнська 

конференція з міжнародною 

участю  “Молочний бізнес-

2016” 

24 листопада 2016 р. 
м. Київ, Готель “Русь”, 

вул. Госпітальна, 4 
www.infagro.com.ua 

Конгрес експортерів 

продовольства  

“Ukrainian Food 2016”  

01-02 грудня 2016 р.  

м. Київ,  

“Президент-Готель”,  

вул. Госпітальна,12 

www.ukrainian-food.com 

Зарубіжні події 

Перший Європейський 

Конгресс сорго  

03-04 листопада 2016 p. 

 

Румунія, 

м. Бухарест 
www.sorghum-id.com 

Міжнародна виставка  

“Eima International 2016” 

09-13 листопада 2016 p. 

 

Італія, 

м.  Болонья 
www.eima.it/en 

Четверта конференція 

“Національна зустріч 

землеробів” 

22 листопада 2016 р.  
м. Варшава, 

Польща 
www.farmer.pl/konferencje 
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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” ; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03, +38 (032) 239-26-26, (067) 803-60-32 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ 

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: LVIVAGRI@GMAIL.COM 
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