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28 вересня у с. Бишків Жовківського району урочисто відкрили сімейну 
ферму, створену у рамках Проекту уряду Канади “Розвиток молочного бізнесу 
в Україні”, який реалізовує Львівська аграрна дорадча служба. 

В урочистостях взяли участь представники влади, партнери даного 
проекту, місцеві жителі та, безумовно, власники оновленої ферми – сім’я 
Галини і Миколи Губки. Із відкриттям сімейного міні-господарства родину 
привітав голова Львівської ОДА Олег Синютка. 

“Сучасна модель господарювання у такій сімейній фермі здатна 
забезпечити виробництво якісної сировини, за яку можна отримати 
справедливу ціну. Добробут родин – це запорука добробуту та розвитку громад. 
Тому такими прикладами ми показуємо, що сьогодні на Львівщині, займаючись 
домашнім господарством, можна заробляти добрі гроші, – зазначив голова 
ОДА. – Цей проект дуже важливий, оскільки не тільки сприяє підвищенню 
прибутків фермерів, але й може навчити інших селян розширити свої 
господарства. І я переконаний, що такі перші міні-ферми стануть 
передвісниками великих позитивних змін на селі”. 

На сьогодні сім’я утримує 6 корів, 5 свиней та 2 коней. Завдяки реалізації 
канадської програми на фермі значно покращились умови утримання тварин. 
Зокрема, від Проекту сім’я отримала 10 гумових ковриків, 5 поїлок, 3 лампи 
для освітлення, вентилятор із системою автоматичного управління та сучасний 
доїльний апарат. Загальна вартість грантової підтримки родини склала близько 
100 000 грн. Окрім того, сім’я за власні кошти підвела воду до приміщення 
ферми, облаштувала бетонні стійла, кормовий стіл та ін. 

За словами директора Львівської аграрної дорадчої служби Івана Паньківа, 
фермерів також забезпечили засобами догляду за новим обладнанням. “Окрім 
основного обладнання, ми також закупили для ферми енергозберігаючі лампи, 
регулятор освітлення та вентиляції, найкращі засоби для миття доїльного 
апарату, а також консерватор”, –  зазначив він. 

Завдяки збільшенню об’ємів заготівлі молока та підвищенню його якості, 
родина планує суттєво підвищити власні доходи. На даний час господарі 
реалізують молоко на місцевому ринку та маслозаводі, проте вже надалі 
планують реалізацію через кооперативне об’єднання. Також за допомогою 
молочних дорадників та тренерів Львівської аграрної дорадчої служби сім’я 
планує у майбутньому збільшувати поголів’я худоби до 10 корів. 
Джерело: www.loda.gov.ua 

На Жовківщині відкрили 

сучасну міні-ферму 
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Міжнародна агропромислова 

виставка “ЄВРОАГРО – 2016” 

 на Львівщині 

12 жовтня у Львові відбувся прес-
брифінг присвячений проведенню у Львові  
17-19 листопада п.р. Міжнародної 
агропромислової виставки “ЄвроАгро-2016” 
для українських  та польських журналістів. 

Участь у брифінгу для українських та польських журналістів прийняв 
перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав 
Замлинський. 

За словами посадовця, виставка “ЄВРОАГРО – 2016” – це важливий захід 
для Львівщини, оскільки сьогодні простежується позитивна динаміка 
агропромислової галузі – вона формує фактично третину валового регіонального 
продукту. 

“Дуже важливо, що “ЄВРОАГРО – 2016” – є міжнародним заходом. Ми 
очікуємо на велике представництво з польської сторони, - зауважив Ростислав 
Замлинський. - Нам вкрай необхідна така співпраця в контексті європейського 
досвіду і виходу на ринки Європи для наших виробників харчопереробної 
галузі”. 

Говорячи про очікування від агропромислової виставки, Ростислав 
Замлинський наголосив, що очікується налагодження тісних контактів аграріїв у 
межах країни і на міжнародному рівні, досягнення домовленостей про співпрацю 
і підписання контрактів між окремими компаніями, залучення інвестицій у 
розвиток галузі, запровадження ІТ-рішень в управлінні АПК тощо. 

Крім того, перший заступник ЛОДА розповів про обласну програму 
підтримки агровиробників та відповів на численні запитання польських 
журналістів стосовно стану справ в аграрному секторі Львівщини. 

Ростислав Замлинський, запрошуючи підприємців і всіх, хто працює в 
аграрній галузі, відвідати виставку, наголосив: “Львівщина – лідер в організації 
різного роду тематичних виставок і з цього можуть скористатися не лише 
підприємці області, а й з усієї України”. 

Слід зазначити, що організаторами заходу є: організатор міжнародних 
спеціалізованих виставок серії “Галицькі експозиції” ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,                               
м. Львів та організатор однієї з найбільших аграрних виставок в Європі 
“AGROTech” компанія Kielce Targi S.A. 

Перебуваючи на Львівщині учасники польської делегації також 
ознайомилися з діяльністю підприємств агропромислового комплексу регіону, 
зокрема відвідали виробничі потужності ТОВ “ЕКО-МИТ” (с. Батятичі, 
Кам’янко-Бузький р-н),  ТОВ “Галіція Грінері” (Буський р-н), ТОВ “Д-МІКС” 
(Золочівський р-н). 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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          16 жовтня з ініціативи 
Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації відбулися 
урочистості із нагоди  Міжнародного дня 
сільських жінок. 

Свято із нагоди Міжнародного 

дня сільських жінок у Львові 

          Із вітальними словами до жінок, які проживають та працюють в 
сільській місцевості регіону, звернулися голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка, перший заступник голови ОДА 
Ростислав Замлинський, заступник голови Львівської обласної ради 
Володимир Гірняк, директор Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Наталія Хмиз, директор  Львівської аграрної дорадчої 
служби Іван Паньків,  директор ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок 
Ігор Коцюмбас, заступник директора РСП “Шувар” Іван Стефанишин та інші.   
 
 
     

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Учасники заходу відзначили 

важливість продовження традиції 

відзначення даного міжнародно 

визнаного свята на Львівщині, що 

дозволить активніше впроваджувати 

елементи політики підтримки та 

розвитку сільських громад в регіоні. 
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В цей святковий день голова Львівської обласної державної адміністрації 
Олег Синютка привітав працівників харчової промисловості з нагоди їх 
професійного свята та вручив відзнаки. 

Очільник області побажав їм успіхів, взаєморозуміння в трудових 
колективах, процвітання та достатку. Він також запевнив місцевих 
товаровиробників у повній підтримці та всілякому сприянні зі сторони влади. 

З нагоди професійного свята почесними грамотами 
облдержадміністрації нагороджено кращих працівників підприємств: ТзОВ 
“Барком”; ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат”; ПрАТ “Моршинський завод 
мінеральних вод “Оскар”; ПАТ “Концерн Хлібпром”; ТзОВ “Галфрост”; ТзОВ 
“Д-МІКС”; ТзОВ ТВК “Перша приватна броварня”Для людей – як для себе!”. 

Почесні грамоти також отримали ТОВ “Кондитерська фабрика “Ярич”; 
ТзОВ “Валетудо”; ПП “Оліяр”; ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”; 
філія ПАТ “Карлсберг Україна” “Львівська пивоварня”. 

Директор департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Наталія Хмиз доповіла про стан справ в галузі харчової 
промисловості області та нагородила кращі підприємства Львівщини 
дипломами за активну участь у виставково-ярмаркових заходах. 

13 жовтня у Львові відбулися урочисті 
заходи із нагоди відзначення професійного 
свята – Дня працівників харчової 
промисловості. 

Професійне свято працівників 

харчової промисловості України 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Друга українсько-польська 

бджолярська конференція  

у Львові 

8 жовтня у Львові відбулася II 

Українсько-Польська Бджолярська 

Конференція. 

 Учасники конференції – керівники національних бджолярських 
організацій України та Польщі, пасічники з різних областей, науковці та 
практики, – мали змогу почути доповіді, які стосувалися впливу історичних 
постатей на розвиток бджільництва в Україні і Польщі, а також ознайомитися з 
сучасними технологічними аспектами пасічництва. 

Учасники конференції обговорили актуальні питання двосторонньої 
співпраці, можливості реалізації спільних проектів, зокрема пов’язані  із 
просвітницькою роботою серед фермерів та створення освітніх програм для 
залучення нових молодих бджолярів та координації їх роботи в галузі.  
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ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проводить політику інформаційної прозорості, 
відкритості та чесності у стосунках зі своїми клієнтами. Ми високо цінуємо 
довіру та пишаємося бездоганною фінансовою репутацією. 

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

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

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

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

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

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

www.radabank.com.ua 

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

жовтень, 2016 / № 19 (42) 
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Шановний клієнт! 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» висловлює свою повагу та 

зацікавленість у співробітництві з Вашою компанією.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фізичних осіб та членом Незалежної Асоціації банків України. 

жовтень, 2016 / № 19 (42) 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

 16  жовтня 2016 року  на запрошення 
польської сторони делегація Львівської 
Аграрної палати прийняла участь в 
урочистих заходах з нагоди 20-річчя 
Любельської Ізби Рольнічої  у Польщі. 

 Від імені 300 тисячної громади  землевласників Львівщини привітання 
Любельській Ізбі Рольнічій передав голова управи Львівської Аграрної палати 
(ЛАП) Ігор Вуйцик. Також вітання з нагоди 20-річного ювілею надіслав 
департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної 
адміністрації, яке виголосив віце-президент ЛАП Олег Бейзик. 

Під час перебування у м. Люблін  представники ЛАП провели ряд 
важливих зустрічей. Так, відбулася зустріч з воєводою Любельским 
Пшемиславом Чарником, Президентом Крайової Ради Ізб Рольнічих Віктором 
Шмулевичем, президентом Подляської Ізби Рольнічої Гжегошем Лещинські, і 
президентом Любельскої Ізби Рольнічої Пйьотрем Буреком. 

Голова управи Ігор Вуйцик обговорив з Президентом Крайової Ради Ізб 
Рольнічих Віктором Шмулевичем перспективи подальшої співпраці.  

Зокрема, було домовлено про  підтримку звернення Львівської Аграрної 
палати до Комітету професійних сільськогосподарських організацій (COPA) та 
Генерального комітету сільськогосподарського співробітництва у 
Європейському Союзі (COGECA) з пропозицією щодо налагодження співпраці у 
питанні розбудови в Україні демократичної інституції (Аграрної палати), та 
співпраці в галузі сільського господарства та розвитку сільських територій 
відповідно до Угоди Україна – ЄС.  

Урочисті заходи з нагоди  

20-річчя Любельської Ізби 

Рольнічої  у Польщі 



12 

жовтень, 2016 / № 19 (42) 

Що буде з українськими землями? 

 

Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку 

Після публікації меморандуму МВФ про взаємодію з Україною, з новою 
силою розгорілися дискусії щодо земельної реформи. МВФ вважає, що 
мораторій на продаж землі заважає розвитку аграрного сектору. При існуючій 
законодавчій базі та необов’язковості її виконання на практиці, з цим можна 
погодитись, оскільки землю сьогодні можна отримати, або через сумнівні 
оборудки, або шляхом рейдерських захоплень. Ринок землі – це застигла 
система, як немає динаміки розвитку. 

 З кожним роком, в міру зростання кількості фермерів, які захочуть 
розпочати свій аграрний бізнес, ця проблема буде загострюватись. Крім того, 
це впливає на рівень територіального розвитку. Це гальмівний процес розвитку 
малого та середнього бізнесу. Як показує практика, значна частина сільського 
населення – це люди похилого віку, для яких більш важливий фізичний 
показник їхньої діяльності ніж економічна доцільність. Їм важко переходити на 
виробництво товарної продукції з дотриманням вимог законодавства з її 
безпечності. Але є ще інші напрямки бізнесу на сільській території, особливо 
для молодшого покоління. На сьогодні первинним є несприятливість 
інвестиційного клімату для малого та середнього бізнесу на селі, недоступність 
фінансового ресурсу, через що незадовільне матеріально-технічне 
забезпечення. Відсутність інформаційних та дорадчих, сервісних та 
логістичних послуг та багато іншого. Таким чином, заміна вирішення цих 
питань зняттям мораторію на продаж землі, є небезпечним для держави в 
цілому. Як коментує цю ситуацію ізраїльський експерт Соломон Манн:                   
“У випадку продажу землі у приватну власність відродити Україну через 
аграрний сектор буде нереально. Землю скуплять агрохолдинги та іноземці-
саудівці та турки, в якості нерухомого майна та будуть здавати її в оренду. 
Таким чином, в Україні,замість малого та середнього бізнесу, з’являться 
гіперлатифундії”. Напрошується аналогія з “Аргентинським синдромом” коли 
на початку 1990-х років минулого століття, країна з багатими землями та 
працьовитими людьми,через непродуману земельну реформу,отримала голод, 
соціальну напругу, через знищення особистих селянських господарств та й в 
цілому малого та середнього бізнесу. 

Tреба зрозуміти одну річ – бізнес на селі, це запобіжник від 
демографічного занепаду. Це соціальні гарантії, створення робочих місць, 
інфраструктури, інвестицій та розвиток самоврядування. В ЄС основна 
філософія підтримки аграрного сектору – це підтримка розвитку сільських 
територій, через розвиток бізнесу, інфраструктури, соціального захисту та 
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екологічної безпеки. Це гарантії стабільності держави і зниження соціальної 
напруги.  

Дивує позиція державних урядових структур. За останні декілька років 
наші Міністри об’їхали за державні гроші пів світу для вивчення досвіду 
земельної реформи. Поїхали в Польщу – рефоруємося по-польськи, поїхали в 
Німеччину – робимо все по-німецьки.  В результаті напрацювали пропозиції 
по заставі, що є дуже проблемним, тому що заставляти землю буде не власник. 
Дуже непоганий досвід Польщі. Ментальна близькість,спільне комуністичне 
минуле з аналогічними наслідками,використання досвіду запровадження 
адміністративно-територіальної реформи, питань кооперації, дорадництва, 
впливу громадських структур. Зараз добавився досвід інтеграції в ЄС. Де ще 
можна знайти такий посібник? У зв’язку з прийняттям Верховною Радою 
України рішення про продовження мораторію до кінця 2017 року, очевидно 
варто було спробувати відпрацювати елементи ринку землі, залучивши 
неефективно використовувані землі державного фонду, які є в користуванні 
Національної академії аграрних наук та інших користувачів державної форми 
власності. Є небезпека, що в процесі приватизації державних підприємств ці 
землі перейдуть в приватну власність. Створений таким чином земельний 
фонд, з умовою наступної передачі земель в оренду від імені держави, 
кваліфікованим фермерам на конкурсній основі, дасть можливість внести хоча 
б якусь динаміку в земельні відносини. Крім цього наповнення цього фонду 
можливе за рахунок земельних паїв людей похилого віку в обмін на договір з 
державними структурами на довічне утримання. Це дозволить покращити і 
соціальні питання. Шукаючи вирішення питання земельних відносин слід 
пам’ятати, що крім бізнесу основою цього вирішення є майбутнє 31 % 
українців,що живуть у сільській місцевості та  9%, які живучи в містах та 
селищах, мають земельні ділянки в кооперативах. 

Тепер, відносно політики МВФ. Відомий норвезький економіст                            
Ерік Райнерт пише: “В Вашингтоні адміністрація у справах малого бізнесу 
щорічно тратить 20 млрд. доларів США на позики та гарантії в підтримку 
приватних компаній США. Розташовані в декількох кварталах поряд від 
адміністрації фінансові організації – Всесвітній банк та МВФ продовжують 
нав’язувати бідним країнам умови, які не дозволяють  створювати в себе такі 
інституції. Ніхто в США не буде слухати тих, хто своєю абстрактно високою 
теорією дозволяє формувати тільки політику бідного світу.   

Треба, враховуючи світовий досвід,напрацювати стратегію розвитку села, 
враховуючи соціальну складову та програми функціонування малого та 
середнього бізнесу, взаємовідносини великого бізнесу та розвитку сільських 
територій, захисту довкілля, у всіх його проявах та інших складових 
життєдіяльності села. Це повинна бути програма дій хоча би на 5-10 років, а 
не заставка на період перебування на посаді. 

  

жовтень, 2016 / № 19 (42) 
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Чия має бути земля?  

Українського фермера... 

Того дня, коли ми перебували на теренах фермерського господарства                                   
Івана Кільгана, тут комбайн домолочував останні гектари озимої пшениці. Хлібне 
поле порадувало – на круг зібрано понад п’ятдесят центнерів зерна, а окремі площі 
видали більше. 

Така врожайність тут з року в рік стабільна. Агроном за фахом, заслужений 
працівник сільського господарства України Іван Кільган знає, як обробляти землю, 
щоб була віддача. Куди не глянув, всюди злущена стерня, а це означає, що вчасно 
готуються поля до нового засіву. 

- На сьогодні на Самбірщині вже утвердилося кілька фермерів, – сказав Іван 
Кільган, – які мають в оренді по тисячі  гектарів земельних паїв. Можуть дати раду і 
більшим площам. Після розпаду колгоспної системи нас, фермерів, не було. І цим 
проміжком вдало скористалися великі агроінвестори, у тому числі з іноземним 
капіталом, які зайшли в район. Їхня мета – максимально висмоктати силу землі, 
заробити грошей, а далі… А ми тут народилися, є і будемо. І повинні бути 
господарями, а не чужинці. 

Поруч вітер гойдав, наче морські хвилі, посіви сої. Ця економічно вигідна 
культура у фермерському господарстві займає понад п’ятсот гектарів.  

Посіви справді радували видом на майбутній врожай. Фахівці, які брали участь 
у Всеукраїнському семінарі з питань альтернативного виробництва пального – 
біодизелю, на що зорієнтована Європа, також були приємно вражені побаченим. 
Одразу цікавилися агротехнікою вирощування. Окремі висмикували високі і міцні 
стебла рослини, звертали увагу на кореневу систему. А там якраз виростали 
бульбини, в яких накопичувалися поживні речовини, котрі, власне, потрібні для 
повернення землі її сили.  

Іван Кільган чекає сонячної днини, щоб на соєві поля пустити комбайни, 
зібрати вирощене.  

Фермер любить новації, експерименти. Але це водночас його дещо і засмучує. 
Кілька років тому в Києві проект Івана Кільгана серед 72 учасників конкурсу по 
виробництву біодизелю став переможцем. А відтак від технічної місії ЮНІДО за 
підтримки програми ООН отримав відповідне устаткування. Встановив його в с. 
Луки, технологічний процес комп’ютеризував. І вже навіть налагодив виготовлення 
біопалива. За годину його отримував тисячу літрів. З ним виходив на внутрішній 
ринок, мріяв і про експорт.  

Але невдовзі держава ввела акциз на технічний спирт та інші складові 
біодизелю. Виробляти його і продавати стало невигідно. Монополісти пального у 
такий спосіб перекрили фермеру дорогу на внутрішній ринок. На цьому аспекті Іван 
Кільган наголошував в Луках поважним учасникам семінару з Києва, Львова та 
інших регіонів. Прагнув у такий спосіб добитися, щоб усім були створені однакові 
умови.  
Автор:Микола Сенейко 
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Як визначається день виникнення чи 

припинення трудових прав і обов’язків 

Міністерство праці та соціальної політики України роз’яснило, що днем 
виникнення трудових прав і обов’язків вважається день, визначений у наказі про 
прийняття на роботу, а днем припинення – день, визначений з урахуванням 
конкретних обставин справи 

Згідно зі ст. 241-1 КЗпП, строки виникнення і припинення трудових прав та 
обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями. 

У листі від 02.09.2016 р. №323/06/186-16 Мінсоцполітики зауважує: якщо 
строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з 
якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, 
вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається 
найближчий робочий день. Іншого чинним законодавством не передбачено. 

Щодо визначення днів виникнення чи припинення трудових прав і 
обов’язків Мінсоцполітики роз’яснило, що днем виникнення трудових прав і 
обов’язків вважається день, визначений у наказі (розпорядженні) власника або 
уповноваженого ним органу при прийнятті працівника на роботу. 

В той же час днем припинення трудових прав і обов’язків буде день, 
визначений з урахуванням конкретних обставин справи. 
 Джерело: “Дебет-Kредит” 

«Концерн Хлібпром» відзначений 

рейтингом «500 найбільших 

виробничих компаній України» 

ПАТ «Концерн Хлібпром» увійшов до авторитетного економічного 
рейтингу «500 найбільших виробничих компаній України» (№4, серпень-
вересень 2016 р.) від Ekonomika Communication Hub. У галузевому ранкінгу 
компанія посіла третю позицію. Загалом до переліку найбільших у категорії 
«Виробники хліба, хлібобулочних та макаронних виробів» за результатами 2015 
року увійшли 30 підприємств, звітність яких є публічною.  

За інформацією укладачів, ТОП-500 є деталізованим збірником, 
своєрідною енциклопедією української економіки. У процесі підготовки 
видання було проаналізовано фінансову звітність 3300 компаній, з яких до 
рейтингу увійшло близько 2 тисяч компаній. Цьогорічний випуск містить майже 
140 галузевих рейтингів серед промислово-аграрних підприємств, компаній та 
холдингів, які ранжувались за величиною чистого доходу і прибутку. 
«Хлібпром» завершив минулий рік із чистим доходом 887 млн грн.  
Джерело ПАТ “Концерн Хлібпром” 
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Добровільна реєстрація 

платником ПДВ: коли податківці 

мають право відмовити? 

  
Державна фіскальна служба України (ДФСУ) у листі від 12.09.2016 р. 

№30350/7/99-99-08-01-01-17 нагадує, що реєстрація платником ПДВ за 
добровільним рішенням особи здійснюється відповідно до вимог  ст. 182  та 
ст.  183 Податкового Кодексу України (ПКУ)та регламентується розділом ІІІ 
Положення № 1130. 

 Добровільно зареєструватися платником ПДВ може особа, яка провадить 
або планує провадити господарську діяльність незалежно від дати її державної 
реєстрації. Тобто особа, у якої обсяги оподатковуваних операцій відсутні або 
за останні 12 календарних місяців є меншим за суму у 1 млн гривень. 

Для того щоб зареєструватися слід подати до контролюючого органу за 
місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву                                                             
за ф. №1-ПДВ (далі – Заява) не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку 
податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і 
матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних. 

У заяві можна зазначити бажаний (запланований) день реєстрації як 
платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний 
місяць), з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на 
виписку податкових накладних. 

Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів: 
- особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 
- в електронній формі засобами електронного зв’язку (із використанням 

Єдиного вікна подання електронної звітності або через Електронний кабінет 
платника); 

- під час реєстрації бізнесу як додаток до заяви про державну реєстрацію 
створення юрособи або державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. 

При цьому правила, порядок та строки розгляду контролюючими 
органами заяв, поданих засобами електронного зв’язку або як додаток до 
реєстраційної картки, є такими самими, як і для заяв, поданих у паперовому 
вигляді. 

Kонтролюючий орган може відмовити у реєстрації особи як платника 
податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих 
документів встановлено, що особа: 

- або не відповідає вимогам, визначеним cт. 180, п. 181.1, п.181.2 та п. 
183.7 ПКУ, 

- або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації 
згідно зі ст. 184 ПКУ, 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 
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- якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного 
(запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), 
встановлені п. 183.1, 183.3-183.7 ПКУ. 

Якщо у заяві не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або 
неповні дні, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано 
заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для 
юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене 
повноваження щодо підпису заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, 
відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, 
то протягом 3 робочих днів від дня отримання заяви контролюючий орган 
звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву (із 
зазначенням підстав неприйняття попередньої). 

Нагадаємо, що з 29.04.2016 р. запроваджено можливість подати нову заяву 
до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана у 
попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється 
платником ПДВ, ліквідовано недоліки та така нова заява подана не пізніше ніж 
за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа 
вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і 
виписку податкових накладних. 

Окрім того, податківці зауважують, що у заяві про добровільну реєстрацію 
платником ПДВ контролюючим органом не може вимагатись заповнення таких 
даних: 

• розділу I заяви, що подається як додаток до заяви про державну 
реєстрацію фізичної особи - підприємця; 

• розділів 1, 2 заяви, яка подана юридичною особою як додаток до заяви 
про державну реєстрацію створення юридичної особи; 

• розділу 6 заяви; 
• частин другої та третьої розділу 7 заяви; 
• розділу 9 заяви, якщо заявник не є учасником договору про спільну 

діяльність, управителем майна або інвестором угоди про розподіл продукції; 
• розділу 10 заяви, якщо платником ПДВ добровільно реєструється 

фізична особа - підприємець. 
Розділ 5 Заяви заповнюється згідно з додатком до неї “Причини реєстрації 

платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник 
відповідає вимогам розділу V Кодексу”, сам додаток до контролюючого органу 
не подається. 

У частині першій розділу 7 та розділі 8 Заяви про добровільну реєстрацію 
платником ПДВ може бути зазначено “0” (“нуль”). 
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Державна регуляторна служба  

прокоментувала зміни  

до Податкового кодексу 

Нещодавно Кабмін схвалив проект Закону «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України». Нововведення підтримала переважна більшість 
бізнес-асоціацій, об’єднань бізнесу, громадськість, експерти. 

«Вперше спостерігається така єдність інтересів. Запропоновані зміни 
максимально спрямовані на зменшення корупційних ризиків. Наприклад, 
питання надання роз’яснень податкового законодавства. Тепер вони будуть 
відкритими, отже ДФС вже не зможе надавати різні індивідуальні роз’яснення 
різним суб’єктам господарської діяльності», – прокоментувала рішення 
Кабінету Міністрів України  Голова ДРС Ксенія Ляпіна днями у радіоефірі. 

Крім того, Голова ДРС зазначила, що зміни до Податкового кодексу 
сфокусовані на покращенні адміністрування податку на прибуток, 
адміністрування податку на додану вартість та податку на доходи фізичних 
осіб.  

«Змінами до Податкового кодексу передбачається ряд революційних 
рішень. Мінфін скасовує потребу отримувати висновок ДФС на повернення 
ПДВ.  Також вводиться повністю публічний автоматичний режим ведення 
списку претендентів на повернення ПДВ, що значно зменшує корупційні 
ризики», – додала вона. 

Поряд з іншими, важлива інновація – запровадження єдиного 
казначейського рахунку для сплати всіх податків, що зменшує втрати часу 
бізнесу і також мінімізує можливість помилок. Є зміни, які передбачають 
скасування податкової міліції. Йдеться про створення нового органу, що буде 
врегульовано новим законом. 

Документом передбачено прискорену амортизацію для стимулювання 
інвестицій в розвиток бізнесу. Запроваджуються «податкові канікули» для 
новостворених підприємств на 5 років. Також бізнес отримує право переносити 
свої збитки при реорганізації. 

Головним завданням зміненого Податкового кодексу є вирішення 
ключових проблем з якими зіштовхується бізнес у сфері адміністрування 
податків. 
Джерело: Державна регуляторна служба України 
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Реалізація заходів Комплексної програми 

підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва у Львівськівй області:  

поштовх для економічного розвитку села 

Людмила Гончаренко, заступник директора 

Департаменту агропромислового розвитку 

Львівської обласної державної адміністрації 

Стабільний динамічний розвиток виробництва конкурентоспроможної 
продукції сільського господарства та переробної сфери малими суб’єктами 
господарювання та селянськими господарствами є передумовою розбудови 
ефективної економіки села та формування самодостатніх територіальних 
сільських громад.        

Для досягнення цієї мети Львівською обласною радою у березні поточного 
року затверджено Комплексну програму підтримки та розвитку 
агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки.  За п’ять 
років реалізації програми заплановано досягти перелік окремих завдань та 
індикаторів розвитку в аграрному секторі економіки, які сприятимуть 
диверсифікації економіки села, створенню додаткових робочих місць, а основне, 
трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські 
господарства або у ринково орієнтовані суб’єкти господарювання.   

Зокрема, програмою передбачено розвиток виробництва конкурентної 
продукції з високою доданою вартістю, в тому числі органічної 
сільськогосподарської продукції, що дозволить збільшити частку АПК в 
структурі доданої вартості економіки Львівської області. А також завдання 
програми зорієнтовані на підвищення рівня забезпечення споживчої потреби 
населення області у плодово-ягідній, м’ясо-молочній продукції,  у зерні жита, 
гречки регіонального виробництва. І чи не основним завданням, визначено 
сприяти збереженню та відтворенню родючості ґрунтів шляхом їх розкислення 
(вапнування), сидерації, збагачення біологічним азотом тощо. 

Для реалізації перелічених завдань передбачено дієві інструменти 
фінансової підтримки малих виробників сільськогосподарської продукції, в тому 
числі сімейних (фермерських) господарств, сільськогосподарських 
кооперативів. Вся фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету 
побудована на конкурсній основі, що дозволить відібрати для реалізації завдань 
програми ефективних господарів на селі.  

Загалом за час дії програми у 2016-2020 роках на реалізацію завдань і 
заходів Комплексної програми, заплановано спрямувати 86,0 млн. грн. коштів 
обласного бюджету та  387,0 млн. грн з інших джерел.  

жовтень, 2016 / № 19 (42) 
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У 2016 році на виконання заходів програми з обласного бюджету виділено 
11 млн. грн. Це найбільший обсяг фінансування регіональних програм серед 
областей України. Крім того, Комплексна програма Львівщини повністю 
відповідає стратегічному плану реформ Міністерства аграрної політики і 
продовольства України, який отримав назву «3+5» в частині пріоритетності 
державної підтримки сільського господарства України на розвиток дрібного 
фермерства.  

Реалізація заходів програми уже в цьому році дала можливість додатково 
залучити сільськогосподарським підприємствам та фермерам кредитні кошти на 
оновлення матеріально-технічної бази та розвиток агропромислового 
виробництва. Фінансову підтримку шляхом  відшкодування відсотків за 
кредитами залученими як у банківських кредитних спілках у розмірі до 1,5 
облікової ставки Національного банку отримали біля 20 підприємств та 
фермерів.  

Перевагою цього напряму підтримки є те, що він дофінансовує державну 
програму фінансової підтримки шляхом відшкодування відсотків за кредитами, 
яка містить обмеження щодо використання кредитних ресурсів на придбання 
сільськогосподарської техніки. Крім того, державною програмою 
відшкодовуються лише відсотки за кредитами банків, а дрібний фермер, не 
маючи належної застави, не завжди може скористатись кредитом банку і як 
альтернативою, користується послугами кредитних спілок.  

Разом підтримка за рахунок коштів державного та обласного бюджетів 
дозволила здешевити виробникам сільськогосподарської продукції  біля          
330 млн грн. кредитних ресурсів, які спрямовані на придбання 10 одиниць 
сільськогосподарської техніки, 15,3 тис. тонн мінеральних добрив, понад              
705 тис. тонн палива, засобів захисту, ветеринарних препаратів, кормів для 
тварин тощо.  

Здешевлення кредитних ресурсів для аграріїв за рахунок державного та 
обласного бюджетів дали свої перші результати. З березня місяця поточного 
року зберігається позитивна динаміка щодо валового виробництва продукції 
сільського господарства у порівняні до обсягів виробництва у минулому році. 
На 1 вересня 2016 р. господарствами усіх категорій зібрано 1169,9 тис.т 
зернових та зернобобових культур (без кукурудзи), що на 3,5% більше відносно 
1 вересня 2015 р. Виробництво зернових культур збільшилося у 
сільськогосподарських підприємствах на 5,4%. Обсяг вирощування 
сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах порівняно з січнем-
серпнем 2015 р. збільшився на 6,3%, у тому числі свиней – на 15,9%, великої 
рогатої худоби – на 2,9%.  

Біля 80 відсотків коштів обласного бюджету спрямовано на підтримку 
аграріїв на поворотній основі – це надання пільгових кредитів під 5% річних 
переможцям конкурсу бізнес-планів із здійснення діяльності в 
агропромисловому комплексі у розмірі до 200 тис. грн. терміном на 1 рік та до 
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500 тис. грн. терміном до 3 років з відстроченням повернення основної суми 
зобов’язання до одного року. Для кредитування цього річ буде використано            
8,5 млн грн. бюджетних коштів, але реальна потреба у фінансуванні цього 
напряму підтримки є значно більша.  

У співпраці із Львівською аграрною дорадчою службою напрацьовано 
можливість надання депозитної застави в рамках реалізації канадського проекту 
«Розвиток молочного бізнесу в Україні» його учасникам, які виявлять бажання 
одержати ще і фінансову підтримку у вигляді пільгових кредитів за рахунок 
коштів обласного бюджету. 

Мета цих кредитів розвивати малі сімейні ферми в галузі овочівництва, 
садівництва та ягідництва, дрібного тваринництва, молочного скотарства, 
підтримати органічне виробництво, надати право скористатись дешевими 
кредитами виробникам низькорентабельних культур, яких недостатньо 
виробляється для споживчих потреб області, забезпечити розвиток 
сільськогосподарської кооперації. Ці кошти допомагатимуть дрібним фермерам 
створити нові робочі місця, підвищувати конкурентоздатність та подекуди 
відродити села.  

Уже на сьогодні право на одержання пільгового кредиту для реалізації 
бізнес-планів надано 26 заявникам. В рамках реалізації бізнес-проектів 
заплановано закласти 30 га нових насаджень садів і ягідників, реконструювати  
3 молочних ферми сімейних фермерських господарств, збільшити на 150 гол. 
поголів’я корів, поголів’я овець на 200 голів, утеплити приміщення для 
утримання перепілок та збільшити їх чисельність до 10 тис. гол., придбати 3 
одиниці сільськогосподарської техніки.  

Заслуговує на увагу представлений на розгляд конкурсної комісії 
інноваційний інвестиційний об’єкт зі створення високорентабельного 
підприємства з вирощування і реалізації зелені (салати, петрушка, цибуля, кріп, 
шпинат, базилік, м’ята, кінза і інші) системою гідропоніки  на площі 450 м2 
тепличного комплексу.  Реалізація вказаних проектів дозволить створити 150 
робочих місць. 

Однією з проблем землеробства є погіршення стану ґрунтів внаслідок 
зменшення частки у них гумусу, негативної динаміки винесення з урожаєм 
елементів живлення понад їх надходження у ґрунт. Небезпечних масштабів 
набула ерозія ґрунтів. В той же час, одним із джерел доходів спеціального фонду 
бюджету є надходження, що поступають як відшкодування втрат  
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, спричинені 
вилученням відповідних угідь для використання  їх  у  цілях,  не  
пов'язаних із веденням сільського чи лісового господарства. Спрямувавши ці  
кошти на виплату дотацій сільськогосподарським виробникам, які 
проводитимуть заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів, ми 
компенсуємо втрати сільськогосподарського виробництва від вилучення 
основного засобу виробництва – землі, шляхом покращення якісного стану 
ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур.  
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 
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Виконавцями Комплексної програми стали 9 підприємств, які провели 
заходи із збагачення ґрунтів на площі 1,0 тис. га біологічним азотом після 
використання інокулянтів азотфіксуючих організмів та отримали фінансову 
підтримку у вигляді дотації в розрахунку 160 грн. на 1 га. Збір заявок на участь 
у програмі з відповідними документами, що підтверджують проведення робіт 
із вапнування грунтів, вирощування та приорювання сидеральних культур 
продовжується.  

У результаті впровадження заходів Комплексної програми підтримки та 
розвитку агропромислового виробництва у 2016-2020 роках ми зможемо 
максимально розкрити потенціал агропромислового комплексу Львівщини і  
вивести його на європейський рівень, а це і робочі місця і податки, які можна 
направити на нові школи, дитсадки, заклади охорони здоров’я, культури та 
відроджувати українське село. 
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Запропоновано удосконалити оподаткування 

 у сфері земельних відносин і сільського господарства 

4 жовтня у Верховній Раді зареєстровано “Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (ПКУ) щодо удосконалення системи 
оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства” № 5225. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 
України, якими запровадити мінімальне податкове соціальне зобов’язання 
(МПСЗ), об’єктом оподаткування яким стануть сільськогосподарські 
угіддя.  Його ставка становитиме 1% нормативної грошової оцінки земель 
(НГО) гектара сільськогосподарських угідь. 

Платниками МПЗС будуть фізичні та юридичні особи – власники 
земельних ділянок, земельних часток (паїв), а у випадку якщо земельна ділянка 
або земельна частка (пай) надається в оренду – землекористувачі (орендарі). 

При цьому за концепцією законопроекту платник-фізична 
особа сплачуватиме до бюджету позитивну різницю між розміром податкових 
зобов’язань з МПСЗ і загальною сумою  сплаченого за звітний (податковий) рік 
ПДФО на доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції. 

Також при обчисленні податкового зобов’язання з МПСЗ фізичної особи з 
обрахунку виключається мінімальна земельна площа розміром в                             
1 га. Це дозволить уникнути оподаткування 73% сільських домогосподарств. 

Своєю чергою, платник-юридична особа сплачуватиме до бюджету 
позитивну різницю між розміром податкових зобов’язань з МПСЗ та 
загальною сумою ПДФО, утриманого та сплаченого юридичною особою, як 
податковим агентом, з доходів фізичних осіб від надання земельної ділянки або 
частки (паю) в оренду та заробітної плати своїх працівників, а також єдиного 
соціального внеску (ЄСВ), нарахованого та сплаченого на фонд заробітної 
плати юридичної особи. 

Крім того, проектом пропонується встановлення мінімальних ставок 
земельного податку на рівні 0,6% НГО. При цьому заплановано дозволити 
юридичним особам, що є платниками податку на прибуток на загальних 
підставах, зменшувати свої зобов’язання зі сплати податку на прибуток 
підприємств на суму сплаченого земельного податку, а фізичним особам – 
зменшувати свої зобов’язання зі сплати ПДФО з доходів від продажу 
сільськогосподарської продукції на суму сплаченого земельного податку. 

Проблему виробників сільськогосподарської продукції у проекті 
пропонується вирішити шляхом запровадження окремої ставки єдиного 
податку для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого 
ґрунту, незалежно від суб’єкта, який використовує такі угіддя та структури 
його доходу. 

Також запропонованими змінами до ПКУ передбачено збереження 
спеціального режиму оподаткування для тваринництва, овочівництва, 
виноградарства, садівництва, а також виробництва цукрового буряку на 
постійній основі.  
Джерело:www.dtkt.ua 
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Президент України підписав закони,  

що вирішують земельні питання 

13 жовтня 2016 р. Президент України підписав закони №2920 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального 
строку оренди земельних ділянок сільгосппризначення, на яких проводиться 
гідротехнічна меліорація» та №3006 «Про внесення змін до Земельного кодексу 
України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, 
власники яких померли», що стосуються гармонізації законодавства України із 
законодавством ЄС та вирішують земельні питання. 

Зокрема, законом №3006 встановлюється правило, за яким у разі смерті 
орендодавця до закінчення терміну дії договору оренди земельної ділянки, такий 
договір вважається продовженим до держреєстрації права власності спадкоємця 
на таку земельну ділянку або до вступу в законну силу рішення суду про 
визнання спадщини відумерлою. Крім того, встановлюється обов’язковість 
опублікування в інтернеті відомостей про судові справи, порушені за заявами про 
визнання спадщини відумерлою. Також законом передбачено право на подачу в 
суд заяви про визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого 
самоврядування. 

Петро Порошенко також підписав Закон №2920 встановлює термін оренди 
земельних ділянок не менше 10 років для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого 
селянського господарства, які є ділянками меліорованих земель і на яких 
проводиться гідротехнічна меліорація. Документом також передбачається 
включення в договір оренди зобов’язання орендаря сприятиме належній 
експлуатації відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної 
інфраструктури таких систем. 

На думку розробників закону, термін оренди таких земель повинен 
охоплювати загальний мінімальний термін оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення – 7 років і додаткові три роки, необхідні для 
спорудження або відновлення і введення в експлуатацію об’єктів інженерної 
інфраструктури меліоративних систем, що забезпечують гідротехнічну 
меліорацію. 
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Президент Петро Порошенко підписав зміни 

до  закону, що вирішують питання утилізації 

побічних продуктів тваринного  походження 

13 жовтня 2016 р. Президент України підписав закон №2150а «Про побічні 
продукти тваринного походження, що не призначені для споживання 
людиною».  Зміни до Закону,  розроблені Асоціацією «Свинарі України» за 
сприяння Всеукраїнської Аграрної Ради. 

«Зміни до Закону «Про побічні продукти» – дуже актуальне питання для 
виробника. Насамперед, вони  знімають підстави для накладення 
адміністративних стягнень з боку контролюючих органів.  
Джерело: www.pigua.info 

 

Верховна Рада України  продовжила дію 

мораторію на відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

Ухвалено Закон «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільсьгогосподарських земель». 

Законом передбачено внести зміни до п. 14 та 15 розд. Х «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України та продовжити дію мораторію на 
купівлю – продаж та іншим способом відчуження земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення до врегулювання на законодавчому рівні 
процедури обігу земель сільськогосподарського призначення, але не раніше                       
1 січня 2018 року. 

Відповідний законопроект зареєстровано за № 5123-1. 
Джерело: www.rada.gov.ua 

Імпорт обладнання для сільського  господарства  

та промисловості – без ПДВ: законопроект 

10 жовтня 2016 року у Верховній Раді зареєстрований законопроект 
№5258 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зняття 
оподаткування податком на додану вартість устаткування та обладнання)”.  

Законопроектом пропонується тимчасовозвільнити від оподаткування 
ПДВ устаткування та обладнання, ввезене на митну територію України до                               
1 січня 2019 року і яке не виробляється в Україні, головним призначенням 
якого є сільське господарство та промисловість відповідно до кодів товарів 
УКТ ЗЕД. 

У разі прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2017 року. 
 

Джерело: www.dtkt.ua 
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Управління Держпродспоживслужби у м. Львові повідомляє, що з 20 
вересня 2016 року набрала чинності стаття 44 р. 7  Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», де 
передбачено вимоги до транспортних засобів, які перевозять харчові продукти. 
Зокрема, цим документом передбачено, що оператори ринку використовують 
лише ті транспортні засоби, які відповідають таким вимогам: 

1) транспортні засоби та/або контейнери, що використовуються для 
перевезення харчових продуктів, є чистими, утримуються у належному стані, що 
забезпечує захист харчових продуктів від забруднення, та мають таку 
конструкцію, що забезпечує результативне чищення та/або дезінфекцію; 

2) якщо використання транспортних засобів та/або контейнерів для 
перевезення нехарчових продуктів може призвести до забруднення харчового 
продукту, для перевезення якого вони можуть потім використовуватися, вони 
використовуються лише для перевезення харчових продуктів; 

3) у разі одночасного використання транспортних засобів та/або контейнерів 
для перевезення харчових та нехарчових продуктів або у разі одночасного 
перевезення різних харчових продуктів, забезпечується таке розділення 
продуктів, що унеможливлює їх забруднення; 

4) перевезення рідких, гранульованих, порошкових харчових продуктів 
здійснюється в ємностях та/або контейнерах/танкерах, передбачених для 
перевезення тільки харчових продуктів. Зазначені ємності та/або 
контейнери/танкери чітко промарковані державною мовою, що вказує на їх 
використання винятково для перевезення харчових продуктів, або мають 
маркування «тільки для харчових продуктів»; 

5) харчові продукти розміщуються у транспортних засобах та/або 
контейнерах таким чином, щоб мінімізувати ризик їх забруднення. 

У разі порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники 
якості харчових продуктів, оператори ринку несуть відповідальність в межах 
діяльності, яку вони здійснюють. 
Джерело: www.portal.lviv.ua 
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Вимоги до транспортних засобів, 

які перевозять харчові продукти  
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Склеротиніоз, або біла гниль сої 

Тетяна Данілкова, начальник відділу 

прогнозування, фітосанітарної діагностики та 

аналізу ризиків Управління фітосанітарної безпеки                                           

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області 

У світі, починаючи з кінця 1960-х років, виробництво соєвих бобів 
надзвичайно швидко почало зростати. Сьогодні соя є важливою олійною 
культурою в світі і основним видом бобових культур, які є складовою економіки 
нашої країни. Однак захворювання є одним з найбільш важливих факторів, що 
обмежують високу рентабельність врожаю, і впливають на широкий діапазон 
врожайності культури. 

Серед основних захворювань сої, біла гниль має велике значення через 
важкість контролю розвитку хвороби і заподіяні збитки, які викликаються грибом 
Whetzelinia sclerotiorum (dBy.) Korf. et Dumont (Sclerotinia sclerotiorum dBy.). 
Збудник хвороби є поліфагом (уражує більше 75 родин і 278 родів) та, крім сої, 
інфікує багато інших культур, серед яких є соняшник, ріпак, горох, квасоля, 
люцерна, тютюн, помідори і картопля. 

В Україні хвороба поширена повсюдно, особливо у районах зі значною 
кількістю опадів. У сприятливі для розвитку хвороби роки, кількість уражених 
рослин досягає 20-30%, сильно уражені рослини гинуть. Недобір урожаю з однієї 
рослини може становити 10…100%. Захворювання виявляють скрізь, переважно 
наприкінці цвітіння або на початку утворення бобів. Гриб може уразити будь-яку 
частину рослини, проте найчастіше інфекція починає поширюватись від суцвіть і 
пазух листків до бічних гілок. На стеблах й окремих гілочках з’являються світлі 
плями, які у вологу погоду перетворюються в мокру гниль, а в суху погоду – у 
трухляву масу. Плями набувають бурого кольору і вкриваються білим, щільним, 
повстяним нальотом, на якому протягом декількох днів утворюються великі, 
чорні склероції, різні за формою і розміром. У місцях ураження серцевина та 
паренхімна тканини руйнуються, зберігаються лише судинно-волокнисті пучки. 
Стебла надламуються, і рослини в’януть. Стулки бобів при ураженні робляться 
світлими, трухлявіють, з’являється білий повстяний наліт з склероціями. Насіння 
в них загниває, боби обпадають. 

В умовах високої вологості гриб може колонізувати здорові тканини від                                   
16 до 24 годин після ураження старіючої квітки. При сухій погоді, розвиток 
хвороби може уповільнитись або припинитись, але при поверненні умов 
підвищеної вологості – знову відновитись. Міцелій може залишатися 
життєздатним в інфікованих квітах на термін до 144 годин в несприятливих 
умовах і відновитись у розвитку при сприятливих умовах. 
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Зберігається збудник білої гнилі в ґрунті і на насінні склероціями, з яких 
навесні утворюються апотеції з сумками та сумкоспорами. Від сумкоспор 
відбувається зараження рослин. Іноді склероції при проростанні можуть 
утворювати пухку грибницю, гіфи якої уражують рослини. Склероції білої гнилі 
можуть зберігатися в ґрунті до 11 років, зберігаючи недоторканими свою 
патогенну силу. 

Запобігти появі білої гнилі на посівах допоможе використання 
сертифікованого насіння. Стійких сортів сої немає, менше уражуються сорти 
Юг 30, Одеська 124. Оскільки поширення хвороби відбувається в основному 
насінням, тому важко викорінити збудника в період вегетації рослин, а 
профілактика виявлення інфікованого насіння є одним з найбільш важливих 
економічних заходів запобігання інтродукції склеротиніозу у нових посівах. 

Контроль білої гнилі проводити важко через високу життєздатність 
склероцій, особливо в поєднанні з тим фактом, що аскоспори, які інфікують 
вегетуючу рослину, можуть переміщуватись з склероцій на великі відстані. 
Таким чином, найбільш ефективний контроль заснований на комплексі заходів 
захисту. Зокрема, перше обприскування сої проводиться превентивно, при 
відкритті перших квітів, коли існують сприятливі умови для збудника і 
виникають ранні апотеції. Крім того, якісне проведення обприскування є 
надзвичайно важливим, оскільки робочий розчин повинен досягти нижніх 
частин рослин і поверхні ґрунту, а також захистити квіти. 

Проти склеротиніозу ефективними є 
фунгіциди на основі флуазінаму або тіофанат 
метилу. Іншою альтернативою зменшення 
ризику проникнення збудника на 
неінфіковані ділянки є використання насіння, 
обробленого бензимідазольними 
протруйниками. Слід зазначити, що при 
обробці фунгіцидами спостерігається 
зниження рівня утворення склероціїв на 98%. 
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Впровадження науково-обґрунтованої сівозміни також є одним з 
ефективних заходів контролю розвитку і шкідливості склеротиніозу, зокрема на 
47-80% знижується кількість утворених апотецій S.sclerotiorum на сої при 
правильному підборі культур у сівозміні. З резистентних видів рекомендується 
висівати такі зернові культури як пшениця, овес. Важливо видаляти бур'яни, які 
є господарями гриба; знищувати рослинні рештки на полі і в придорожніх 
смугах; збільшити просторову відстань при вирощуванні культур, сприятливих 
до ураження білою гниллю. 

Інформація Департаменту агропромислового розвитку 

Львівської  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: Департамент агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації, Христина Солопатич,  телефон/факс: 
(032) 255-05-72 
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З 1 жовтня до 31 грудня згідно з наказом управління охорони, використання і 

відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Львівській області 
встановлено тимчасову заборону на вилов струмкової форелі у річках нашого 
регіону. Про це повідомили у Департаменті екології та природних ресурсів 
Львівської ОДА. 

“Струмкова форель належить до виду лососевих риб та є цінним об’єктом 
іхтіофауни Західної України, – зазначив директор департаменту екології та 
природних ресурсів ЛОДА Руслан Гречаник. - Цей вид, що поширений у гірських 
частинах рік та в струмках, не переносить забруднення води речовинами, які 
поглинають кисень (нафта, нафтопродукти, феноли, смоли, барвники, луги, 
кислоти, комунальні стоки, мінеральні добрива, отрутохімікати, хлорне вапно 
тощо). Якщо такі речовини потраплять у водойму навіть у незначній кількості, 
форель з неї швидко зникне”. 

У цей період заборонено будь-яке рибальство, добування водних біоресурсів 
в гірських притоках басейну ріки Дністер, а саме таких водних об’єктах: 

 - верхів’я річки Стрв’яж та її права притока в околицях села Терло (ліва 
притока ріки Дністер) - Старосамбірський район; - верхів’я річки Бережниця 
(права притока річки Стрий, в околиці м. Моршин) – Стрийський район; - річка 
Стрий в околиці с.Ісаї – Турківський район; - річка Бутивля і всі її притоки (ліва 
притока річки Орява, лівої притоки ріки Опір) – Сколівський район; - річка 
Орявчик та всі її притоки (ліва притока річки Орява, лівої притоки ріки Опір) – 
Сколівський район; - річка Панасівка, та всі її притоки (ліва притока річки Орява, 
лівої притоки ріки Опір) – Сколівський район; - річка Довжанка, та всі її притоки 
(ліва притока річки Орява, лівої притоки ріки Опір) – Сколівський район; - річка 
Славська, в районі с.Волосянка (права притока річки Опір) – Сколівський район; 
- річка Опір, в районі с.Лавочне – Сколівський район; - права притока річки Опір, 
в околицях с.Либохори – Сколівський район; - права притока річки Опір і всі її 
притоки вище села Тишівниця – Сколівський район; - річка Кам’янка (права 
притока річки Опір) від с.Кам’янка до с.Дубина (місце впадіння в річку Опір) – 
Сколівський район; - річка Зелем’янка (права притока річки Опір) в межах 
с.Гребенів – Сколівський район; - річка Бринівка (ліва притока річки Опір) від 
с.Тухолька до с.Тухля – Сколівський район; - річка Бистриця, та всі її притоки 
(права притока ріки Дністер) від її початку до с.м.т. Підбуж – Дрогобицького 
району. 

Також протягом нерестового періоду заборонили проводити у зазначених в 
наказі рибогосподарських водних об’єктах та в прибережних захисних 
смугах  днопоглиблювальні, вибухові, бурові роботи, видобуток гравію та 
піщано-гравійної суміші, трелювання лісу, а також заборонено пересування будь-
яких плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють 
охорону водних біоресурсів та у випадку надзвичайної потреби. 
Джерело: www.loda.gov.ua 

 
  

Встановлено тимчасову заборону 

 на вилов струмкової форелі  

у річках Львівщини 
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Західно-Українська регіональна агропромислова біржа (ЗУРАБ) – офіційний партнер 
Львівської Аграрної палати, виступила спонсором Міжнародної конференції  «Роль і місце 
Аграрних палат у розвитку сільських територій. Європейський досвід», що відбулася 29-30 
вересня 2016 року у м. Львові. 

Сільськогосподарська  тематика є пріоритетною у діяльності біржі, оскільки вона 
займається торгівлею аграрною продукцією (зернові культури, соняшник, соя, ріпак, горох 
тощо). Також, ЗУРАБ організовує і проводить аукціони з продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення у  власність, чи  права оренди на такі ділянки. Тому 
біржа зацікавлена у розширення співпраці із Львівською аграрною палатою, яка на 
сьогоднішній день представляє інтереси понад 300 тисяч приватних землевласників 
Львівщини. 

Торгівельна платформа біржі на даний час може надавати  широкий спектр послуг. 
Зокрема, це – укладення контрактів (спот, форвард) на купівлю-продаж аграрної продукції, в 
тому числі й для експортних операцій, маркетингові послугу з пошуку клієнтів для 
реалізації чи придбання необхідної продукції, інформації щодо актуальних цін на біржовому 
ринку, послуги розрахунково-клірингової системи для гарантування виконання сторонами 
умов контрактів, що укладені на біржі. ЗУРАБ є офіційним партнером ТОВ «Універсальні 
електронні торгові системи» та має право на проведення торгів у електронній торгівельній 
системі «TENDER-ME».  

Оскільки Біржа уклала договір з Фондом державного майна України (договір про 
організацію продажу майна, що перебуває у державній власності № 140 від 07.04.2016 р.),  
та є суб’єктом оціночної діяльності (Сертифікат № 495/16 від 01.07.2016 року) вона 
займається реалізацією комунального майна, що перебуває у власності територіальних 
громад Львівщини. Також ЗУРАБ організовує цільові аукціони та біржові торги з продажу 
обтяженого майна, яке перебуває у податковій заставі, безхазяйного майна, майна 
підприємств-банкрутів. 

Біржа є юридичною особою, платником податку на загальних підставах. У штаті біржі 
працюють сертифіковані ліцитатори, працівники ЗУРАБ мають кваліфікаційні свідоцтва 
фахівців з відчуження об’єктів державного майна, та продажу майна в процесі приватизації.  

Біржа має представництва у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Волинській областях. На даний час готується відкриття представництва у Чернігівській, 
Запорізькій, Житомирській та Кіровоградській областях. 

Наш досвід роботи з організації проведення аукціонів державного та комунального 
майна, земельних ділянок, а також майна юридичних та фізичних осіб, в тому числі 
обтяженого майна яке належить підприємствам-банкрутам, чи перебуває у податковій 
заставі, складає понад п’ятнадцять  років. 

Біржа забезпечена всім сучасними матеріально-технічними ресурсами  для організації 
та проведення аукціонів і біржових торгів (можлива on-line трансляція торгів, висвітлення 
ходу торгів на біржових моніторах, їх запис а також проведення торгів на електронному 
майданчику, проведення виїзних аукціонів.  

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа запрошує до співпраці 
органи місцевого самоврядування, сільськогосподарських товаровиробників, переробні 
підприємства Львівщини.  

Наші контакти: 79018, м. Львів, вул. Залізнична,16, тел. : 032-294-84-02, 032-294-
84-03,   e-mail: zurab@zurab.lviv.ua , www.zurab.lviv.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок 8,00 9,00 9,00 

Капута білокачанна 3,00 3,50 3,50 

Капуста броколі 10,00 11,00 12,00 

Капуста цвітна 12,00 13,00 13,00 

Баклажан синій 6,00 6,00 6,00 

Морква 3,00 3,00 3,00 

Буряки столові круглі 2,80 2,80 3,00 

Перець конусоподібний 

Білозерка 
5,00 6,00 6,00 

Помідор салатний 

червоний 
10,00 11,00 12,00 

Огірок короткоплідний 

корнішон 
14,00 15,00 15,00 

Часник 70,00 75,00 80,00 

Салат Лолло Россо 30,00 32,00 35,00 

Цибуля ріпчаста   3,30 3,50 3,50 

Капуста червонокачанна 5,00 5,00 6,00 

Шпинат 50,00 50,00 50,00 

Петрушка зелена 20,00 25,00 25,00 

Картопля Белароса 2,90 3,00 3,00 

Гриб печериця 26,00 28,00 30,00 

Слива Угорка 19,00 21,00 23,00 

Яблуко  Голден 8,00 8,00 8,00 

Яблуко Муцу 10,00 10,00 11,00 

Яблуко-груша 10,00 11,00 11,00 

Груша 14,00 16,00 18,00 

Цукор 14,00 14,00 14,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  

відбірне, десяток 
22,00 22,00 22,00 

Свинина беконна шинка 75,00 78,00 80,00 

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

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 17.10.2016 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 

ІV Міжнародний форум  

“Agroport East Kharkiv 2016” 
20-22 жовтня 2016 p. 

м. Харків, 

Міжнародний аеропорт 

“Харків”, 

 вул. Рамашкіна, 1 

www.аgroport.ua/kharkiv/ua/ 

Конференція-тренінг  

“Як заробити на державних 

закупівлях у ProZorro” 

21 жовтня 2016 р. 

 

м. Львів,  

Львівська торгово-

промислова палата, 

Стрийський парк,14 

www.lcci.com.ua 

Конференція “Новації в 

горіхівництві для початківців 

та професіоналів горіхового 

бізнесу” 

22-23 жовтня 2016 p. 

 

м. Хмельницький, 

Будинок федерації 

профспілок, 

вул. Соборна,57 

www.ukr-nuts.org 

Cемінар “Сучасні методи 

лікування найпоширеніших 

захворювань великої рогатої 

худоби” 

27 жовтня 2016 р. 

 

м. Харків, Premier Palace 

Hotel Kharkiv,   

пр. Незалежності,2 

www.biofarm.kharkiv.com 

Cемінар “Промислове 

свинарство. Сучасні погляди на 

захворювання свиней та шляхи 

їх вирішення” 

27 жовтня 2016 р. 

м. Харків, Premier Palace 

Hotel Kharkiv,   

пр. Незалежності,2 

www.biofarm.kharkiv.com 

Круглий стіл 

“Альтернативи ринку земель 

 чи ринок без альтернативи” 

27 жовтня 2016 p. 

 м.Київ,Торгово-

промислова палата 

України, вул. Велика 

Житомирська, 33, 

конференц-зала, 4- пов. 

www.ucci.org.ua 

Семінар “Соя: новітні тенденції 

в попиті на рослинний проетїн 

для людей та тварин” 

 

08 листопада 2016 р. 

 

м. Київ, 

ВЦ “КиївЕкспоПлаза”, 

пав.1, конф.зал 3, 

вул. Салютна, 2-Б  

www.conference.organicukraine.org.ua 

ХІІІ Міжнародна 

агропромислова 

виставка “Агрофорум-2016” 

 

08-10 листопада  

2016 р. 

м. Київ, 

Міжнародний виставковий 

центр, Броварський 

проспект, 15 

www.tech-expo.com.ua 

VI Міжнародний семінар 

 “Моя молочна ферма” 

 

09 листопада 2016 р. 

 

м. Київ, 

ВЦ “КиївЕкспоПлаза”,  

1 пав., 4 конф.зал, 

вул. Салютна, 2-Б 

www.agroexpert.ua 

Фестиваль готельно-

ресторанного бізнесу  

“HoReCa Show Lviv” 

09-11 листопада  

2016 р. 

м. Львів,  

ВЦ “Південний Експо”, 

вул. Щирецька,36  

www.horecashow.lviv.ua 

Конференція “Корпоративні 

комунікації та управління  

агрокомпанією” 

18 листопада 2016 р. 

м. Київ, 

Київський Гольф Центр, 

Гривньовське шосе,1 

www.proagro.com.ua/events 
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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 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Cвітлини з Cтаросамбірського історико-краєзнавчого музею  

(м. Старий Самбір) 
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