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Вплив неурядових організацій на 

систему підготовки фахівців сільського 

господарства та розвитку сільських 

територій: європейський досвід 

25-26 жовтня у Києві з ініціативи Науково-методичного центру “Агроосвіта” 
в рамках програми ЄС ТАІЕХ відбувся семінар на тему: “Участь неурядових 
організацій в системі підготовки фахівців для сільського господарства та 
розвитку сільських територій”. 

Представник Агенства реструктуризації і модернізації сільського 
господарства Польщі (ARIMR) Рената Зелінська у своїй доповіді наголосила на 
важливості впровадження сучасних технологій в системі аграрної освіти та 
необхідність системного розвитку навчально-практичних центрів. 

Директор сільськогосподарської  дорадчої служби Хорватії Хорват Хорварт у 
доповіді звернув увагу на європейське законодавство, що регулює дуальну 
систему в аграрній освіті. Крім того, хорватський доповідач детально 
охарактеризував взаємовідносини між інституціями в системі аграрної освіти та 
сільськими громадами.  

Німецький експерт – директор Навчального центру сільськогосподарських 
професій (DEULA) у Нінбурзі Берн Альтерманн звернув увагу на практику 
дуальної освіти  у фермерських господарствах з умовами гармонізації практики 
та теорії в процесі навчання. Важлива увага Б. Альтерманном приділялася 
аналізу впливу регіональних Аграрних палат в Німеччині на розвиток дуальної 
системи освіти. 

Директор НМЦ “Агроосвіта” Тетяна Іщенко у своїй доповіді звернула увагу 
на кроки щодо впровадження елементів системи дуальної освіти в Україні із 
урахуванням сучасного європейського досвіду. 

Представник Сільськогосподарської палати 
Нижньої Саксонії Ханс Хассенпфлюг наголосив 
на німецькому досвіді імплементації дуальної 
системи навчання та оцінив результати 
практичного впливу на розвиток фермерства і 
забезпечення галузей сільського господарства 
кваліфікованими кадрами на прикладі країни. 

Участь в роботі семінару прийняли президент Львівської Аграрної палати 
Павло Музика, голова її управи Ігор Вуйцик та уповноважені ЛАП із районів 
Львівщини. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 



4 

жовтень, 2016 / № 20 (43) 

Відкриття нового молокопереробного 

підприємства на Львівщині 

22 жовтня п.р. у с. Нижнє Гусне 
Турківського району відбулося 
відкриття нового сучасного 
молокоперееробного підприємства. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Розвиток системи переробних підприємств в гірських районах Львівщини 
створює ефективні передумови для формування стабільних ланцюгів доданої 
вартості, сприятиме розвитку молочного скотарства та сімейного фермерства.  

22 жовтня у с. Нижнє Гусне (Турківський район) відбулося урочисте 
відкриття молокопереробного цеху підприємства “Еко-Газда” площею близько 
700 м кв, який спеціалізуватиметься на виробництві сирів.  

У заходах відкриття нових потужностей підприємства прийняли участь 
голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, директор департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації Наталія Хмиз, керівники 
представники органів влади Турківського району, фермери і представники 
громадських організацій. 

Олег Синютка зазначив, що це перший молокозавод, який за багато 
десятків років збудували на Турківщині. Відкриття підприємства створює нові 
можливості для людей, які утримують корів і здаючи молоко  матимуть щодня 
додатковий дохід.  

На першому етапі підприємство планує переробляти до 5 тонн молока 
щодоби, постачальниками якого будуть агроформування району. При роботі 
підприємства на повну виробничу потужність, обсяги щоденної переробки 
можна збільшити до 10 тонн щоденно. Інвестиції у підприємство становлять 
близько 10,0 млн. грн.  
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Відкрито сучасний 

тваринницький комлекс 

 у Кам’янка-Бузькому районі 

20 жовтня 2016 року відбулося 
урочисте відкриття  сучасного 
тваринницького комплексу                   
ТзОВ “ЕкоМіт” у с. Батятичі. 

Участь у заході з  нагоди відкриття сучасного тваринницького комплексу 
прийняли голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, 
директор департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз, очільники району та польські інвестори 
підприємства.  

Директор підприємства Роман Хомичко зазначив, що ТзОВ “ЕкоМіт” – це 
сучасний і високотехнологічний комплекс, який з 2016 року є представником в 
Україні міжнародної компанії Choice Genetics. На даний час, виробничий 
потенціал підприємства становить 100 тис товарних поросят щорічно і 
забезпечує зайнятість 55 працівників.  

Основна мета підприємства – виробництво свиней на базі найкращої 
генетики і виробничих стандартів, з урахуванням підібраних до місцевих умов 
порід, програм вирощування та пропозиція і консультацій для з досягнення 
максимальних господарських результатів у сфері відгодівлі. 

Підприємство здійснює господарську діяльність на площі 11,4 га 
орендованих земель і ще на 31,5 га ріллі використовуються для вирощування 
кормів.  

Джерело: 

Львівська 

Аграрна 

палата 



6 

жовтень, 2016 / № 20 (43) 

У Буському районі на підприємстві 
“Грін Гарден” відкрили сучасне 

фруктосховище 

18 жовтня, у с. Новосілки Буського 
району на підприємстві “Грін Гарден”, 
що спеціалізується на садівництві, 
відкрили сучасне фруктосховище. 
Складається воно із 12 холодильних камер 
загальною ємністю 1500 т.  

“На прикладах таких підприємств ми сьогодні спостерігаємо розвиток усієї 

сільськогосподарської галузі області, – наголосив голова Львівської обласної 

державної адміністрації Олег Синютка. – Для нас важливою є насамперед 

підтримка невеликих господарств на противагу агропромисловим комплексам. 

У цьому плані саме наша область найбільше в Україні залучила кредитних 

коштів, які надавали у Міністерстві аграрної політики та обласного бюджету на 

підтримку сільського господарства”. 

За словами голови ОДА, такі господарства, які на сьогодні досить часто 

відкривають на Львівщині, дають змогу ще й працевлаштовуватись місцевим 

мешканцям та поповнюють податками місцевий бюджет. 

Зазначимо, фермерське господарство “Грін Гарден” почали закладати у 

2012 році. Площа його плодових насаджень становить 38,1 га. Основною 

культурою, яку тут вирощують, є яблуня. Також посадили груші, сливи, вишні, 

персик.  

Джерело:  Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Відкриття сучасної 

сімейної ферми  

на Самбірщині 

  

26 жовтня у селі Бабино Самбірського району відбулося урочисте 
відкриття сучасної родинної ферми Бурак, в рамках реалізації на Львівщині 
українсько-канадського проекту Львівської аграрної дорадчої служби 
“Розвиток молочного бізнесу в Україні”. 

Урочисті слова з нагоди відкриття ферми  виголосили голова Самбірської 
районної державної адміністрації Микола Фрей, директор  Львівської аграрної 
дорадчої служби (ЛАДС) Іван Паньків, начальник управління 
агропромислового розвитку Самбірської РДА Микола Аннич та інші фермери 
району, які займаються молочним скотарством. Голова сімейної ферми Микола 
Бурак збудував приміщення для утримання 10 корів протягом чотирьох 
місяців поточного року і успішно реалізує молоко на ТзОВ “Молокозавод 
Самбірський”.   

Крім того, Львівська аграрна дорадча служба подарувала новій сімейній 
фермі сучасне доїльне обладнання фірми “DeLaval” та інші засоби необхідні 
для комфортного утримання тварин.   

Cлід зазначити, що це вже друга сімейна ферма відкрита в рамках 
проекту в межах Бабинської сільської територіальної громади в Самбірському 
районі Львівської області.   

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Збереження та валоризація 
традиційних продуктів                     

у Львівській області 

25 жовтня у Львові за підтримки 
департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА відбувся семінар 
на тему: “Збереження та валоризація 
традиційних продуктів у Львівській 
області”, який реалізується в області при 
підтримці Посольства  Франції в 
Україні”.  

Із вступним словом до учасників семінару звернулися перший заступник 
голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський і директор департаменту 
агропромислового розвитку ЛОДА Наталія Хмиз.  

Старший експерт проекту Анжель Постоль представила учасникам 
семінару результати досліджень, які здійснювалися на території Львівської 
області з серпня 2016 року.  

Представник Аграрної Палати Дром (Франція) Беноа Шовен Бюту розповів 
учасникам семінару про досвід використання географічних зазначень при 
просуванні на ринок продовольчих товарів у країнах ЄС, зокрема з урахуванням 
французької практики.  

Учасники семінару визначили перелік перспективних традиційних 
продуктів, які варто розвивати відповідно до сучасної європейської концепції 
щодо валоризації та просування сучасних харчових продуктів на регіональному 
рівні.   

  Участь у семінарі прийняла заступник голови управи Львівської Аграрної 
палати Ганна Кущак, керівники фермерських господарств області, науковці та 
практики.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 



10 

жовтень, 2016 / № 20 (43) 

Свято Гарбузової осені на Жовківщині 

23 жовтня в с. Добросин Жовківського 
району пройшло свято “Гарбузова осінь”. 
Захід відбувся в рамках реалізації проекту 
мандрівних ярмарок “Добрі традиції 
Галичини”. 

На урочистостях з нагоди відкриття заходу до учасників  звернувся перший 
заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський, голова Жовківської РДА Надія 
Щур, голова Жовківської районної ради Роман Горбань, голова Добросинської 
сільської ради Галина Гец та інші. 

Учасники ярмарку мали змогу придбати якісну продукцію місцевих 
фермерів та агровиробників, прийняти участь в конкурсах, скуштувати страви 
національної кухні від господинь з різних сільських рад Жовківщини, послухати 
виступи  творчих колективів художньої самодіяльності району, а також гарно 
провести час цілими родинами.  

Свій внесок у ярмарок зробили і школярі, які представили свою творчу 
майстерність та кулінарні здібності. 

Незабули організатори ярмарку і про святковий настрій відвідувачів, до 
уваги яких були запропоновано виступи музичних колективів та конкурси. 

Джерело:  Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Виставка “Насіння та реманент” у Львові 
19-21 жовтня і відбулася Спеціалізована 

виставка “Насіння та реманент”, яка 

традиційно проходить у Львові.  

Відвідувачі триденної виставки мали змогу придбати насіннєвий матеріал, 
добрива, саджанці фруктових дерев та одержати консультації фахівців відносно 
прибуткового ведення сільськогосподарського  виробництва в агроформуваннях на 
невеликій площі.  
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Науково-практичний семінар: “Правове 

регулювання водокористування” 

В Україні триває підготовка до Тижня права, впродовж якого юридичні 
установи, наукові та освітні заклади спробують у доступній та цікавій формі 
донести до населення найважливіші питання нормативного регулювання і 
регламентації багатьох питань суспільного життя. Кафедра права і 
підприємництва Львівського національного аграрного університету у співпраці 
із своєю філією – Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією, при 
підтримці багатьох інституцій, насамперед: департаменту агропромислового  
розвитку Львівської ОДА, Управління водних ресурсів та за участі низки 
екологічних організацій провела цікавий семінар. Адже вода так багато значить 
у нашому житті! 

Тематика дискусії була різноплановою: правові та прикладні проблеми 
загального та спеціального водокористування, моніторинг стану вод, якість і 
безпека води, екологія та безпечність “диких” джерел – це лише мала частина 
питань що знайшли своє відображення. Директор Львівської гідрогеолого-
меліоративної експедиції Віктор Матвіюк несподівано здивував учасників 
семінару не лише розповіддю про багатопланову діяльність установи,  але й 
пропозицією, наприклад, виконати детальний аналіз води аж за 21 показником. 
Представник обласного управління водного господарства Орест Цюра розповів 
про потенційні небезпеки пов’язані із нерегламентованим водокористуванням, 
в тому числі безсистемним бурінням свердловин чи самовільним 
облаштуванням ставків. Проректор Львівського НАУ Ігор Яців та заступник  
декана економічного факультету університету Галина Брик пов’язали тематику 
семінару із багатьма напрямками освітньої і наукової діяльності колективів, 
проілюстрували прикладами як співпраця науки, практики і громадських 
організацій сприяють вирішенню нагальних проблем. 

Юрій Губені, доктор економічних наук, 

професор, Львівський національний аграрний 

університет 

Від невеликої групи представників 
громадських екологічних організацій виступили 
Данута Попадик (ГО “Західне відділення 
Всесвітньої лабораторії”) та Наталія Чоловська 
(ГО “Екотерра”). Вони розповіли про тісний 
зв’язок права, звичаїв та щоденної поведінки 
людей у питаннях ощадливого та 
відповідального ставлення до води.  
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Старший викладач кафедри екології 
та біології ЛНАУ Степан Янишин навів 
деякі результати власних досліджень за 
річками басейну Західного Бугу, доцент 
кафедри інформаційних технологій ЛНАУ 
Віталій Бойко пов’язав питання правового 
регламентування водокористування із 
питаннями державної безпеки. А ось 
доцент Петро Оліщук показав на прикладі 
місцевих ініціатив громад Львівщини як 
можна вирішувати невеликі локальні 
проблеми водозбереження. Він, 
розповідаючи про співпрацю кафедри та 
учнівського екологічного клубу “Еко-
Лайф” із Радехова показав, як учні можуть 
стати рушієм змін у екологічній просвіті.  

На завершенні семінару присутні відзначили його чудову та чітку 
організацію, що для приймаючої сторони відобразилось у формі спеціальної 
грамоти-подяки від економічного факультету ЛНАУ.  

Підводячи підсумок семінару 
завідувач кафедри права і 
підприємництва професор                                 
Юрій Губені висловив подяку всім 
учасникам заходу. Присутній на 
семінарі редактора Львівського радіо 
Андрій Дідич запросив усіх, у 
п’ятницю 4 листопада послухати о 
21:10 год репортаж та розповідь про 
дискусію що відбулась.  

Данута Попадик продемонструвала це на прикладі декількох сучасних 
туалетів, встановлених у школах Сокальщини з допомогою їх організації, а 
Наталія Валеріївна не лише пов’язала безпечність продуктів харчування із якістю 
води та ґрунту, але й розповіла про органічне виробництво. Її риторичне 
запитання “Чи довго ще у курсі “Природознавство” у 1 класі школи воду 
трактуватимуть як “неживу природу?” суттєво оживило дискусію. 
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На аукціоні продали право оренди двох 

ділянок із водоймами на Львівщині 

19 жовтня у Львові відбулися земельні торги у формі аукціону з продажу 
права оренди двох земельних ділянок разом із водними об’єктами на території 
Ясенівської сільської ради Бродівського району та Вороняцької сільської ради 
Золочівського району Львівської області. Загальна вартість права оренди – понад 
114 тис.грн. 

За словами директора департаменту Руслана Гречаника, під час 
торгів  вартість лоту по земельній ділянці на території Ясенівської сільської ради 
Бродівського району площею понад 18 га, у тому числі під водним об’єктом 
більше 7 га, зросла у п’ять разів: стартовий розмір річної орендної плати – 20 тис 
грн, а ціна продажу лоту – 107 тис грн. 

Слід зазначити, що водний об’єкт на території Вороняцької сільської ради 
Золочівського району площею земельної ділянки понад 5 га, в тому числі під 
водним об’єктом 4 га, право оренди якого продано на земельному аукціоні, 
перебуває у незадовільному стані – наявне заростання та замулення водного 
об’єкта.  

“Надання в оренду водних об’єктів на земельних торгах дає значну кількість 
позитивних результатів, – говорить очільник департаменту екології та природних 
ресурсів. – Йдеться не лише про фінансові переваги, але й про ефективне й 
раціональне використання водного об’єкту, прозорий механізм та вільний доступ 
учасників до аукціону, а також здійснення та забезпечення належного контролю 
за якістю вод”. 

Як повідомив Руслан Гречаник, департаментом готується документація на 
ще два водні об’єкти, право оренди на які невдовзі виставлять на аукціон: 

1. Земельна ділянка разом із водним об’єктом на території Свитазівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського району Львівської 
області площею 3,4216 га, у тому числі площа водного об’єкта 2,8925 га. 
        2. Земельна ділянка разом із водним об’єктом на території Жужелянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського району Львівської 
області площею 23,8464 га, у тому числі площа водного об’єкта 19,8331 га. 
Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.  
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Україна розширює географію 

експорту яблук 

З початку сезону 2016-2017 років Україна істотно розширила географію 
експорту яблук. Як стало відомо «Інфо-Шувар», з липня до вересня 2016 року 
наша країна експортувала яблука майже у 4 країни. Тимчасом, в цей самий 
період минулого сезону майже весь обсяг українських яблук було експортовано 
до Білорусі.  

Цього сезону Білорусь залишається лідером за обсягами імпорту 
українських яблук, але до списку найбільших покупців також потрапили країни 
ЄС та Африки. За офіційними даними Митної служби України, з початку липня 
Україна експортувала майже 400 тон яблук до Австрії та близько 100 тон яблука 
до Лівії. Цікавим є те, що до Австрії переважно було відвантажено українські 
органічні яблука. В Лівії ж попитом користувались звичайні українські яблук 
сорту «Гала», постачання якого здійснювалося у другій половини вересня. 
Молдова стала четвертою країною у списку найбільших покупців українських 
яблук врожаю 2016 року. В цю країну було відправлено близько 50 тон продукції. 
Варто зазначити, що, на відміну від минулого року, в списку імпортерів відсутній 
Казахстан, що напряму пов’язане із забороною транзиту українських яблук через 
територію Росії. 

«Жорстке обмеження каналів збуту є головною причиною диверсифікації 
експорту українських яблук. До вересня 2015 року наші фермери не 
замислювались над цим, але зараз, коли найзручніший ринок збуту – Росія – 
майже закритий для нас, а виробництво в нас та країнах ЄС продовжує 
збільшуватись, ми мусимо шукати альтернативу, – розповідає Тетяна Гетьман. – 
Де-факто головний обсяг наших яблук як і раніше експортується до Росії через 
Білорусь, але те, що список покупців розширюється за рахунок нових країн є 
дуже позитивною новиною для яблучного бізнесу України». 
Нагадаємо, в перші три місяці 2015 року, за офіційними даними, об’єми експорту 
українських яблук становили близько 600 тонн. Майже весь цей обсяг було 
відвантажено до Білорусі і лише 20 тонн яблук було відправлено в Казахстан. 
Але, за оцінками пані Гетьман, реальний обсяг тоді був в 7-8 разів більшим через 
неофіційний експорт українських яблук через Крим в Росію. В період липень-
вересень 2016 року Україна експортувала майже 3 тис.тонн яблук, тобто 
офіційний обсяг збільшився майже в 5 разів. Але, порівняно з реальним 
експортом минулого року, поточний обсяг майже в 1,5 рази менший. 
Джерело: www.shuvar.com 
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Віктор Борщевський, доктор економічних наук,  

Інститут регіональних досліджень НАН України 

ім. М.І. Долішнього 

Перспективи розвитку сільських 

територій у світлі адміністративно-

територіальної реформи 

Адміністративно-територіальна реформа, започаткована в Україні, має на 
меті вирішення низки важливих завдань, як суто прикладного характеру, 
пов’язаних із подоланням поточних проблем життєдіяльності місцевих 
територіальних громад, так і фундаментально-методологічного спрямування. 
Передусім це стосується формування інституційного ґрунту для ефективного 
використання ресурсного потенціалу на рівні окремих регіонів, забезпечення 
фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, поліпшення якості 
людського та соціального капіталу сільських територій тощо. 

У цьому сенсі ключовим завданням адміністративно-територіальної 
реформи в Україні є трансформація застарілої моделі централізованого 
управління сільськими територіями, а в ширшому розумінні – патерналістського 
світогляду сільських мешканців та його заміна на ринково-орієнтовану систему 
економічних цінностей. У цьому контексті базовими завданнями 
адміністративно-територіальної реформи, є: передача на рівень органів 
місцевого самоврядування сільських територіальних громад достатнього обсягу 
адміністративних повноважень  та фінансових важелів, необхідних для 
ефективного управління природними, людськими та матеріальними ресурсами.  

Фактично неможливо вести мову про успішне проведення адміністративно-
територіальної реформи в Україні без впровадження дієвих механізмів 
удосконалення соціальних взаємодій у межах сільських територіальних громад. 
Адже у сучасних соціально-економічних умовах, коли Україна рухається 
шляхом формування конкурентоспроможної ринкової економіки, колишні 
імперативи с сільського розвитку не просто втратили свою актуальність, вони 
потребують застосування кардинально протилежних управлінських рішень.  

Насамперед, це стосується перетворення колишніх байдужих і пасивних 
«колгоспників», готових безвольно підпорядковуватись вказівкам партійних 
органів, на енергійних підприємців, ініціативних громадських активістів та 
грамотних управлінців органів місцевого самоврядування. Все це можливе лише 
на основі відмови від рудиментів адміністративно-планової моделі організації 
влади та повномасштабного здійснення адміністративно-територіальної 
реформи на принципах, якими керуються усі сучасні розвинені країни ЄС. 
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Власне кажучи, одним із ключових мотивів проведення в Україні 
адміністративно-територіальної реформи стала саме необхідність надання 
нового імпульсу розвитку сільських територіальних громад. Адже на тлі міст 
сільські населені пункти відверто занепадають, загрузнувши у бідності, 
соціальному песимізмі та соціальній апатії. А відтік людських кадрів, зниження 
ресурсного потенціалу та вимирання і старіння сіл лише поглиблюють цю 
тенденцію.  

Можна також відзначити, що у порівнянні з розвинутими країнами ЄС, за 
прикладом і стандартами яких проводиться адміністративно-територіальна 
реформа в Україні, саме сільські територіальні громади виявляються найменш 
конкурентоспроможними. Адже порівнюючи розвиток українських і 
західноєвропейських міст, можна відзначити невелику різницю між ними. 
Водночас, сільські територіальні громади нашої держави навіть на тлі своїх 
сусідів із Польщі, Словаччини чи Угорщини (які, при цьому належать до числа 
депресивних у своїх країнах), суттєво відстають як за рівнем економічного 
розвитку, так і за якістю життя населення.  

Все це актуалізує необхідність вирішення проблем, пов’язаних з 
економічним розвитком сільських територій України на основі проведення 
адміністративно-територіальної реформи. При цьому, одним із ключових 
управлінських феноменів, на трансформацію яких має спрямовуватися ця 
реформа, є подолання успадкованого з часів адміністративно-планової 
економіки директивного способу мислення та адміністративного впливу органів 
центральної влади на сільські територіальні громади. 

Разом із цим, слід відмітити, що вагомою проблемою розвитку сільських 
територій України в умовах нинішньої системи адміністративно-
територіального устрою, є відсутність мотивації до підвищення ефективності 
власної управлінської діяльності та до застосування сучасних інструментів 
менеджменту і маркетингу з метою реалізації власних економічних інтересів.  

Більшість мешканців сільських територіальних громад не розуміють суті 
адміністративно-територіальної реформи та не усвідомлюють її незворотного 
характеру, тісного взаємозв’язку з політикою європейської інтеграції України. 
Передусім, це стосується небажання об’єднуватися з метою нарощування 
соціального та фінансового потенціалу відповідних громад, нездатності 
відмовлятися від паразитичних стереотипів та утриманських настроїв у 
соціальній поведінці, нерозумінні принципів функціонування сучасної ринкової 
економіки загалом та місця у ній економіки територіальних громад, зокрема. 

Переважна частина керівників сільських територіальних громад, 
залишаючись у полоні старих стереотипів не спроможні освоювати сучасних 
методів управління. Це стосується як налагодження ефективних управлінських 
взаємодій з центральними та регіональними органами державної влади, так і 
оволодіння інноваційними методами та інструментами здійснення 
територіального менеджменту.  
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Збереження системи місцевого самоврядування у тому вигляді, в якому вона 
є сьогодні, становить загрозу не лише для ефективності використання наявного 
природно-ресурсного та людського потенціалу сільських територій, але і для 
безпеки держави загалом.  

Передусім мова йде про те, що надто малі та фінансово неспроможні 
сільські громади не мають достатнього потенціалу для налагодження ефективних 
механізмів стратегування та планування власного розвитку. Їм не підвладні 
важелі територіального маркетингу та брендингу, що не дозволяє формувати 
позитивного іміджу та нарощувати конкурентоспроможність у регіональному та 
загальнонаціональному масштабах. Не вистачає фінансових та кадрових 
ресурсів для налагодження дієвої системи підготовки та перепідготовки 
управлінських кадрів на місцях, а відтак не відбувається необхідного відтворення 
та нарощування соціально-економічного, демографічного, фінансового та 
природно-ресурсного потенціалу більшості територіальних громад, насамперед у 
сільській місцевості. 

Це дає підстави для висновку про те, що одним із пріоритетних напрямів 
адміністративно-територіальної реформи в Україні, яка в сучасних умовах 
набуває дедалі більшої значимості, є переведення економіки окремих сільських 
територіальних громад на своєрідні «пара-бізнесові» рейки. Тобто, управління 
сільською громадою має здійснюватися на тих самих засадах, на яких 
функціонує система менеджменту в більшості підприємницьких структур, з тією 
лише різницею, що управлінські функції повинні адаптуватися до пріоритетів 
ведення регіонального менеджменту. Тобто, спираючись на відповідні природні, 
людські та фінансові ресурси, а також враховуючи технологічні можливості та 
просторову локалізацію громади в межах держави, органи її місцевого 
самоврядування в процесі проведення адміністративно-територіальної реформи 
повинні освоїти сучасні засоби налагодження ефективних соціальних взаємодій 
та координації між різними групами мешканців, у тому числі шляхом об’єднання 
та підвищення рівня власної фінансової спроможності.  

Відтак, органи місцевого самоврядування сільських територіальних громад 
поступово мають стати не лише локальними розпорядниками фінансових 
ресурсів, але й перебрати на себе більшість адміністративно-управлінських 
компетенцій, у тому числі і тих, які сьогодні зосереджені на районному рівні 
владної ієрархії.  

Відтак, мешканці громад зможуть отримувати більш якісні та доступні 
послуги, а самі територіальні громади отримують можливість перейти на прямі 
відносини з державним бюджетом. У цьому разі покращиться система 
бюджетування сільських громад, у них з’являться додаткові фінансові ресурси та 
стимули, що забезпечить можливість здійснювати інвестиції у розвиток власної 
інфраструктури, у тому числі з використанням механізмів державно-приватного 
партнерства та міжнародної технічної допомоги.  
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Порядок проведення атестації  

робочих місць зазнав змін 

Уряд привів ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України 
(КМУ) у відповідність до чинного законодавства в частині визначення органу, 
уповноваженого здійснювати контроль за правильністю застосування списків 
на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць 
на підприємствах. 

Постановою КМУ від 05.10.2016 р. № 741 внесено зміни до: 
1) Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, 

затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442. 
Зокрема, уточнено, що атестація проводиться атестаційною комісією, 

склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в 
строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять 
років. 

До складу комісії включається уповноважений представник виборного 
органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової 
організації – уповноважена найманими працівниками особа. 

Результати атестації використовуються: 
• для розроблення заходів щодо покращення умов праці та оздоровлення 
працівників; 
• під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і 
компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, 
• для обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за 
віком на пільгових умовах. 

Пропозиції щодо внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, 
посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 
умовах, готуються Держпраці на підставі обґрунтованих та погоджених із 
Міністерством охорони здоров’я України клопотань заінтересованих 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із 
всеукраїнськими галузевими профспілками та об’єднаннями роботодавців, і 
подаються Мінсоцполітики до Кабінету Міністрів України. 

Контроль за якістю проведення атестації робочих покладається на 
Держпраці. Зокрема, йдеться про контроль за правильністю застосування: 
• списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких 
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, 
• списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників 
в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 
важкими умовами праці та за особливий характер праці, 
• переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами 
праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, 
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• переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та 
шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена 
оплата праці, 
• та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги 
та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці. 

2) Постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 “Про затвердження Списків 
виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає 
право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими 
умовами праці та за особливий характер праці”;  

3) Постанови КМУ від 21.02.2001 р. № 163 “Про затвердження Переліку 
виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в 
яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня”. 

Встановлено, що пропозиції щодо внесення змін до Переліку та Списків, 
готуються Держпраці на підставі обґрунтованих і погоджених із МОЗ 
клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та 
об’єднаннями роботодавців, і подаються Мінсоцполітики до КМУ. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо продовження 
мораторію на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року. Про 
це повідомляє прес-служба глави держави. 

“Закон продовжує на один рік строк дії мораторію на продаж чи 
відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення, що 
дозволить за цей час врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу 
земель”, – йдеться у повідомленні. 
Джерело: www.agropolit.com 

Президентом України схвалено продовження 

мораторію на продаж землі 

Чергове зниження облікової ставки НБУ  

За повідомленням на офіційному сайті Національного банку України, 
прийнято рішення про зниження облікової ставки до 14% річних з 28 жовтня 
2016 року. Подальше пом’якшення монетарної політики обумовлено 
зниженням ризиків для цінової стабільності та узгоджується з необхідністю 
досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 рр.  

Зниження облікової ставки до 14% затверджено Рішенням Правління 
Національного банку України «Про розмір облікової ставки» від 27.10.2016 р. 
№ 372-рш. 
Джерело: www.bank.gov.ua 
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У Держпраці нагадали, як правильно оформити та оплатити виконання 
обов’язків тимчасово відсутнього працівника. 

Держпраці у Кіровоградській області пояснила, що виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього працівника – це заміна працівника, відсутнього у 
зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли інший 
працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово 
відсутнього працівника. 

Якщо посадовою інструкцією передбачене виконання обов’язків іншого 
працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до його 
трудової функції і виконуються без видання окремого наказу та без доплати. 
Роботу тимчасово відсутнього працівника покладають на працівників, які 
мають відповідну професійну підготовку та певну освіту, необхідну для 
виконання такої роботи. 

Посада, за якою відбувається виконання обов’язків, має бути передбачена 
штатним розписом, але зайнята тимчасово відсутнім працівником. 
Тобто виконання обов’язків покладається на час відсутності основного 
працівника, який обіймає цю посаду, тоді як суміщення встановлюється лише 
за вакантною посадою. 

В іншому випадку виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника допускається тільки за згодою працівника і на підставі наказу. У 
ньому можна визначити перелік видів робіт, які тимчасово має виконувати 
працівник. 

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в табелі обліку 
використання робочого часу не відображається, оскільки здійснюється 
протягом робочого часу поряд із виконанням обов’язків за основною посадою. 

Записи про виконання таких обов’язків до трудової книжки та особової 
картки № П-2 також не вносяться. 

Виконання обов’язків іншим працівником припиняється у день виходу на 
роботу працівника, обов’язки якого виконувалися. Окремий наказ про 
припинення виконання обов’язків не видається. 

За виконання обов’язків працівнику провадиться доплата. Її розмір 
установлюється на умовах, передбачених колективним договором. Але слід 
пам’ятати про обмеження, встановлені законодавством щодо окремих 
категорій працівників. Тобто працівник отримує заробітну плату у вигляді 
окладу (тарифної ставки) за посадою, яку обіймає, та доплату – за наказом про 
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.  
Джерело: “Дебет-Кредит” 

 

Правильне оформлення  
виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника  
на підприємстві 
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Проект Закону України  

“Про розсадництво багаторічних культур” 

26 жовтня 2016 року на офіційній веб-сторінці Міністерства аграрної 
політики та продовольства України оприлюднено проект Закону України “Про 
розсадництво багаторічних культур”. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що документ  
спрямований на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних 
рослин, яка на сьогодні функціонує у відповідності із Законом України “Про 
насіння і садивний матеріал”. Діючі норми зазначеного Закону не відповідають у 
повній мірі вимогам галузі, яка займається розмноженням 
сільськогосподарських рослин вегетативним способом. 

Крім того, положення діючого Закону не повністю відповідають 
європейським критеріям ведення галузі розсадництва та містять низку 
суперечливих положень і трактувань, що в значній мірі заважає ефективному 
веденню виробництва садивного матеріалу плодових, ягідних, декоративних 
культур, винограду та хмелю і не дозволяє вітчизняному садивному матеріалу 
багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та 
фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках. 

Проектом Закону, зокрема, визначено правові та організаційні засади 
функціонування ринку садивного матеріалу багаторічних рослин, вимоги щодо 
його вирощування, обігу, сортових і фітосанітарних характеристик, а також 
повноваження державних органів, права і обов’язки юридичних та фізичних осіб 
у сфері обігу садивного матеріалу, здійснення державного контролю. 
Джерело: www.minagro.gov.ua  

24 жовтня 2016 року на офіційній веб-сторінці Міністерства аграрної 
політики та продовольства України оприлюднено проекти Постанов Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти 
рослин” і “Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин”. 
        28 жовтня Мінагрополітики оприлюднило проекти змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України, які визначають нормативи втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 
відшкодуванню. Відповідними змінами також запропоновано оновлений перелік 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, впливом на якісний 
стан земель та родючість ґрунтів, і визначається періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань 
геодезії, картографії та кадастру України. 
Джерело: www.minagro.gov.ua  
 

 
 

Нові проекти Постанов Кабінету Міністрів України 

оприлюднено Мінагрополітики 
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Катерина Яцух, канд. біол. наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії захисту рослин, Інститут 

сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Подбай про майбутній урожай  

озимини вже сьогодні 

Мишовидні гризуни є злісними шкідниками сільськогосподарських 
культур та їх врожаю. Це представники родин мишей та хом’якоподібних 
(полівки). За сприятливих умов вони можуть розмножуватися у великій 
кількості на значній території й знижувати врожайність озимих зернових та 
багаторічних трав від 30 до 70%, тому потрібен постійний контроль за цією 
групою шкідників та утриманні їх чисельності на рівні, нижчому економічного 
порога шкідливості. 

На території України поширено п’ять видів мишей, але в наших умовах 
посівам завдає шкоди в основному  польова. Це дрібні гризуни, довжина тіла 
яких не перевищує 13 см, із довгим, не менш як 2/3 довжини тіла, хвостом і 
розвиненими вушними раковинами. Харчуються переважно насінням рослин. 
Протягом року самки дають від 3-4 до 7 і більше приплодів по 3-8 малят у 
кожному. За сприятливих умов миші розмножуються масово. У полі вони риють 
неглибокі (30-40 см) нори, восени можуть  мігрувати та заселяти скирти 
соломи. Серед полівок найбільш поширена й 

численна на заході України сіра (звичайна). Це 
такі самі дрібні гризуни, довжина їхнього тіла – 7-
12 см, хвіст коротший за половину довжини тіла, 
вушна раковина коротка, майже непомітна в 
хутровому покриві голови. Полівки пошкоджують 
посіви зернових, багаторічних трав та інших 
культур, значної шкоди завдають сінокосам та 
пасовищам.  

Узимку під снігом харчуються сходами озимих зернових. Зимують також 
у скиртах соломи чи  сіна. Розмножуються полівки протягом усього теплого 
періоду,  сіра полівка в скиртах розмножується  і взимку. Одна самка може 
давати до 88 особин на рік. Крім того, у сірої полівки малята стають 
статевозрілими вже через 16-22 дні після народження. За сприятливих умов 
усе це призводить до масового розмноження гризунів. Шкідливість полівок 
дуже висока. У теплу пору року полівка активна переважно в сутінках.                     
У зимовий час активність цілодобова. У теплу пору року в їжі переважають 
зелені частини соковитих трав'янистих рослин, восени і взимку – їх підземні 
частини і насіння. За  добу полівка з’їдає соковитого  корму 100-350 % від 
маси свого тіла. 
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Визначають  видовий склад гризунів за характером пошкодження  рослин. 
Якщо в полі  зустрічаються  ділянки «стрижневої» рослинності, діаметр нір 
не перевищує 5 см, у нори  затягнуті зелені  стебла,  то 
в  угрупуванні  переважають сірі полівки. Саме тому полівка звичайна активна 
з невеликими перервами майже цілодобово. Харчуючись сходами пшениці, 
полівки утворюють на посівах лисини. У роки масового їх розмноження інколи 
виникає потреба у пересіванні пошкоджених масивів. 

Для визначення доцільності захисту 
угідь від мишовидних гризунів доцільно 
мати інформацію про їх кількість. Для їх 
обліку доцільно  залежно від щільності 
поселення гризунів чи конфігурації площі 
використати наступні способи. 

За низької щільності колоній  на 
площі до 200 га застосовують 
маршрутний спосіб. Прокладають 
маршрут завдовжки  1 км (1200 чоловічих, 
1400 жіночих кроків).  

Рухаючись по полю вздовж чи по діагоналі, і підраховують усі колонії у 

смузі шириною 5 м. Це відповідає числу гризунів на 0,5 га. Одержану їх 

кількість перемножують на 2 й одержують чисельність шкідників на 1 га. 

Оскільки не всі колонії можуть бути жилими, то в кінці дня у 10 з них 

притоптують нори, а вранці підраховують кількість відкритих. 

Майданчиковий метод застосовують, якщо щільність заселення гризунів 

така, що в полі зору з будь-якого місця проглядається 1-2 колонії. На кожні 200 

га угіддя закладають один майданчик розміром 0,25 га (100 х 25 м або 50 х 50 

м). Кількість жилих колоній і нір обліковують, як і в попередньому способі. 

Розмноження мишей та полівок може обмежуватися природними 

факторами. Так, ранні морози та відсутність снігового покриву, ожеледиці й 

утворення крижаної кірки на полях, різкі зимові відлиги з таненням снігу 

спричинюють загибель цих гризунів. Зниженню їх кількості сприяють також 

посушливі умови весни й літа. Певну роль у цьому відіграють також хижі та 

всеїдні птахи й ссавці. Та попри все це, щільність та шкідливість мишей та 

полівок на сільськогосподарських угіддях залишаються досить високими і тому 

треба завжди планувати проведення захисних заходів. Заходи з контролю 

щільності популяцій мишоподібних гризунів поділяють на профілактичні й 

винищувальні. Найважливішими профілактичними заходами є агротехнічні: 

дотримання сівозміни, боротьба з бур’янами на полях і в місцях резервацій 

гризунів (у лісосмугах та на узбіччях доріг і каналів), своєчасне й без втрат 

збирання врожаю, своєчасна та якісна оранка.  
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Усе це позбавляє гризунів кормової бази і надійного сховища. Боротьбу з 
гризунами треба здійснювати як у період масового розмноження, так і в період 
низької їх чисельності, коли вони живуть у місцях резервацій. Для цього перед 
сівбою озимини треба знищувати гризунів на попереднику й на прилеглих 
угіддях. Якщо ж на одному гектарі посівів озимих зернових щільність 
мишоподібних гризунів досягає 3-5 і більше колоній, то треба вжити 
винищувальних заходів, застосовуючи головним чином хімічні та біологічні 
засоби (використовуючи “Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні”). Застосовуючи родентициди, слід враховувати 
видовий склад гризунів, пору року, особливого значення надаючи домінуванню 
шкідників на кожному полі. Так, найкращою принадою для мишей, що 
харчуються насінням рослин, є зерно пшениці; для полівок узимку – лише 
зерно. Однак в окремих випадках (особливо взимку на озимій пшениці з густим 
і високим травостоєм) ефективність зернової принади у боротьбі проти полівок 
в окремих випадках може бути дуже низькою, адже молоді полівки, що 
народжуються взимку, зерном не харчуються і тому зернової принади 
уникають. У такому разі слід використовувати аміачну воду. Проти польової 
миші зернові отруєні принади неефективні, бо польова миша і лише вона, 
поїдаючи зерно (зокрема пшеницю), завжди вилущує його, відкидаючи 
оболонку, що містить у собі найбільше отрути. В таких випадках в зерновій 
принаді слід 10-15 % зерна замінювати на свіжу подрібнену моркву або буряк. 
Ефективним проти цього гризуна може бути також застосування аміачної води 
та принада Крисолов. 

Крисолов, 0,05% воскові брикети – родентицид з діючою речовиною 
бродіфакум, що належить до антикоагулянтів крові. Препарат розкладають на 
полях восени – після збирання врожаю або навесні – у період дефіциту 
природної їжі для гризунів. Норми витрати 1,5 – 3 кг/га (1-2 брикети в нору). 
Принаду відновлюють через кожні 5-7 днів – аж до повного знищення гризунів. 
Рекомендовані препарати Багіра (д.р. бромадіолон, 0,005%), Капкан (д.р. 
бродіфакум, 0,005%) – 1,5-2,5 кг/га, РатКіллер Супер (д.р. бромадіолон, 
0,005г/кг) – 5-10 кг/га.  Бродівіт (д.р. бродіфакум, 0,25%)  є родентицидним 
концентратом для професійного застосування проти мишовидних гризунів на 
різних об’єктах. Отруйну принаду готують ретельним перемішуванням 20 мл 
вищевказаного препарату  з 1 кг доброякісних продуктів (зерно, комбікорми, 
крупа, тощо). 
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У давнину теперішній Великий і Малий Любінь були одним селом і мали 
одну спільну назву – Любин. На думку істориків, у Любині серед непрохідних 
боліт було збудовано оборонний княжий осередок. Але археологічні розкопки, 
які проводились археологом Шнайдером у 80-ті роки ХІХ ст., переконливо 
доводять, що людське поселення на теперішній Великолюбінській землі сягає у 
сиву давнину.   

Перші історичні відомості про лікувальні властивості  сягають ще у сиву 
давнину, принаймні більше, ніж півтисячі років назад. Практично вперше 
узагальнено і описано їхні лікувальні властивості приблизно в 1578 р. 
краківським ученим Войцехом Очком, особистим лікарем польського короля 
Стефана Баторія. Це привернуло увагу багатьох, хто цікавився одужанням 
хворих і використовував у своїй лікувальній практиці природні можливості.  
Відомо, що ще в кінці ХVI ст. було збудовано, хоч і дуже примітивну, але першу 
водолікарню – на сірководневих водах. Великолюбінські води почали вживати 
під час лікування євреї і вірмени, які приїжджали звідусіль, щоб поправити своє 
здоров’я, бо ще з біблійних часів знали про лікувальну дію сірководневих вод. 
Санаторію на той час ще не було, тому вони розбивали намети  і в привезених з 
собою котлах підігрівали сірководневу воду і купалися в ній. Коли була тепла 
погода, то багато з приїжджих купалися у холодних джерелах. 

Одним із перших власників територій була родина Вільчеків, львівських 
патриціїв, яка ще в 1450 р. стала власником Любеня і впродовж 200 років, аж до 
1650 р. володіла селом.  Коли з метою оздоровлення до Великого Любеня почала 
приїжджати львівська знать, то для їх вигод власники села встановили 
спеціальні купальні ванни.  
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Проте перша друкована стаття про цілющі властивості Великолюбінських 
джерел з’явилася  у 1778 році. Автором статті був, як його називали, 
підприємець, спеціаліст із видобування сірки Серж. Сталося так, що дана дата 
вважається офіційною щодо початку лікування сірководневими водами у 
Великому Любені. Австрійський підприємець Серж за згодою власника Любеня 
Великого графа Яблоновського вписав його до державного реєстру. Саме з 1778 
року у Любені  Великому починається численне відвідування ванн. Організацією 
і впорядкуванням займався лікар Кароль Крокевич.  Проте, санаторій розвивався 
слабо і хворі продовжували приймати процедури в примітивних басейнах. 

Лише наприкінці ХVIII cт. Справа зрушилася з місця і було побудовано 
декілька пансіонатів, готелів і приміщення для лікування мінеральними ваннами 
з торф’яними пелоїдами. Вже з початку ХІХ ст. власниця санаторію графиня 
Яблоновська зуміла піднести так високо його престиж, що до санаторію 
з’їжджалися хворі здалека,  щоб покращити своє здоров’я. У 20-30-их роках 
роках ХІХ ст. оздоровниця щороку приносила родині князя Яблоновського 4 тис. 
дукатів прибутку. У 1882 році у санаторії протягом літнього сезону лікувалося 
915 осіб. Але бажаючих зміцнити своє здоров’я у санаторії “Любінь Великий ” 
було набагато більше.   

У 1928 році санаторій одержав статус національної інституції громадського 
використання. У кінці 1920-х і в 1930-х роках у Любені Великому функціонував 
найбільший у Польщі заклад сірководневих купелей, в якому щорічно лікувалося 
2000 хворих. Для лікування хворих на той час використовувалися мінеральні 
води з п’яти джерел, серед яких найвідомішими вважалися джерела “Адольф” і 
“Людвік”.  Джерела були обладнані бетоновими басейнами діаметром 3 м і 
глибиною 2 м. Взагалі перед 1939 роком санаторій вважався курортом 
європейського рівня, тут панували високий комфорт із лісопарком, басейном, 
бальнеологічним відділенням, фізіотерапією, рибними ставками, ресторанами і 
кафе.   Теперіщній санаторій використовує свердловину К-1, що на відстані 15 м. 
від водолікарні, а друга свердловина – К-2 – у даний час законсервована і 
вважається запасною. 
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Радянська преса писала, що після Другої світової війни санаторій, як 
державна власність, став одним із провідних бальнеологічних сірководневих 
здравниць України. Лікувальні властивості мінеральних вод та їх 
бальнеологічні характеристики зумовлені тим, що води належать до 
верхньотортонського водоносного горизонту і за своїм хімічним складом – 
гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієві з мінералізацією від 1,9 г/дм до 2,5 г/дм. 
Вміст сірковдню у воді, як правило, перевищує 50 мг/дм. Великолюбінські 
сульфідні води належать до середньої концентрації, і в них є оптимальний 
вміст сірководню, тому їх можна використовувати у нерозведеному вигляді. 
Сульфідні мінеральні води переважно використовують при лікуванні серцево-
судинної системи, хворих з мітральним пороком серця, для комплексного 
лікування хворих з ранніми стадіями атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, 
хворих з ураженнями органів опору і руху, хвороб гінекологічного профілю. 

У 1980-х роках санаторій став одним із найбільш популярних та 
ефективних закладів курортного лікування не лише в Україні, але і поза її 
межами. Цьому сприяла наявність унікальних сірководневих вод, лікувальної 
торф’яної грязі, високий фазовий рівень медичного персоналу, методика 
лікування, добрі умови проживання та відпочинку. У 1988 році курорт щоденно 
обслуговував до 1000 осіб, хоча поселити у своїх пансіонатах міг тільки 600 
людей. У 2012 році у санаторії “Великий Любінь” пролікувалось понад 2500 
осіб із усіх областей України. В 2013 році санаторій відсвіткував 235 років із 
часу заснування. 

Джерела санаторію Любінь Великий, які ще здавна пов’язані з легендою 
про чудодійне оздоровлення, насправді мають цілющі властивості лікування 
хворих. 

У 1967 р. на території санаторію була пробурена резервна свердловина 
№2-К глибиною 50 м., яка вивела на поверхню такі ж мінеральні води, як у 
свердловині №1-К.     

Санаторій славиться ефективністю лікування, має оздоровчу ефективність 
не нижчу, а нерідко й вищу, ніж інші українські Прикарпатські курорти у 
Трускавці, Моршині, Немирові і європейські курорти. Санаторій розкинувся на 
краю Подільської височини, на висоті 275 м над рівнем моря, у долині ріки 
Верещиця, лівої притоки Дністра, на відстані 28 км на південний захід від 
Львова і 8 км на південь від районного центру Городка.  

Санаторій володіє величезним скарбом – сірководневими джерелами, 
лікувальні властивості яких підтверджено столітнім досвідом і здатні піднімати 
з інвалідних крісел дітей та дорослих. Тому варто приїжджати до нас і 
переконатися на власному досвіді у чарівній силі і цілющих властивостях  
нашого лікування, побувати у Великому Любені, де двічі лікувався свого часу 
особисто Австро-Угорський цісар Франц Йосиф і в найближчому майбутньому 
стане окрасою оздоровниць України.  
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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 

Cучасний Любінь Великий зв’язаний із районним центром Городком 
шосейною дорогою, а з обласним центром – шосейною і залізничною 
дорогами. Корпуси санаторію потопають у мальовничих густолистих деревах 
різного віку. Ще в ХVII ст. тут було закладено парк площею 52 га, до якого 
прилягає березовий гай площею 30 га. Таким чином на території курорту і 
навколишніх місцевостях панує справжнє парково-лісове царство, помережане 
дубовими, і березовими, і змішано-лісовими гаями, з окремими сосновими 
полянами. 

Основними природними лікувальними чинниками санаторію є сульфідні 
води та торф’яні багна Великолюбінського родовища, який згідно Постанови 
Кабінету Міністрів України № 1499 від 11.12.1996 р. належать до об’єктів 
лікувальної категорії. Саме тому в санаторії функціонує цілорічно 
бальнеогрязелікарня, лікувально-діагностичне відділення, а також 
організовано амбулаторно-курсівочне оздоровлення. 
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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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Програма виїзного засідання  Міжнародного  економічного форуму у Львові 

Музейно-культурний комплекс пивної історії “Львіварня” 

“Агропродукція – прорив на зовнішній ринок” 04 листопада 2016 р. 

Програма  

9:00 – 10:00 Реєстрація учасників 
Welcome - кава 

10:00 – 10:05 Вступне слово модератора, Дарії Ісакової 

10:05 – 10:15 
Вітальне слово голови Львівської обласної державної адміністрації  
Олега Синютки 

10:15-10:25 
Вітальне слово заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Наталії Микольської 

10:25-10:35 
Вітальне слово Міністра аграрної політики та продовольства України                                     
Тараса Кутового 

10:35-10:45 
Вітальне слово Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Данія 
 в Україні Крістіана Донса Крістенсена  

10:45 -11:00 
Вітальне слово Генерального директора ПАТ «Карлсберг Україна» Євгенія 
Шевченка. Презентація про Carlsberg Foundation 

11:00 – 12:30 Панельна дискусія №1: Виробництво продукції з доданою вартістю як чинник 
підвищення конкурентних переваг українських компаній: інвестиції, стандарти, вихід 
на зовнішні ринки 
Модератор: Тарас Качка, заступник виконавчого директора фонду «Відродження», 
уповноважений з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України.  
Учасники:  
1. Крістіан Донс Крістенсен, Надзвичайний та Повноважний Посол  Королівства 

Данія в Україні; 
2. Стівен Фішер, генеральний директор Citibank в Україні; 
3. Антон Короленко, менеджер з розвитку бізнесу, Syngenta в Україні; 
4. Наталя Порвіна, директор департаменту підтримки агробізнесу;                                          

ПАТ «КредіАгріколь Банк»; 
5. Яніна Пономарьова, комерційний директор «ОТП-Лізинг»; 
6. Олександр Говядін, віце-президент з фінансів «Карлсберг Україна»; 
7. Дмитро Татарінов, генеральний директор  «ТВТ – Страховий Брокер»; 
8. Юрій Астахов, голова агропромислової групи інвестиційно-банківського 

департаменту компанії Dragon Capital ; 
9. Оксана Крижанівська, партнер юридичної компанії «Александров та Партнери»; 
10. Сато Кейчі, представник Японського агентства міжнародного співробітництва. 
Питання до обговорення: 
1. Як використовувати експортно-кредитне агентство та підтримку інших 

міжнародних фінансових установ для інвестицій та фінансування в обладнання для 
сільськогосподарського сектору; 

2. Інноваційні інструменти фінансування аграрних компаній: світовий досвід та 
практика в Україні; 

3. Страхові продукти для АПК: аргументація доцільності, перспективи і ризики; 
4. Портрет компаній, які цікаві стратегічним та інституціональним інвесторам: 

потенційні об’єкти M&A та  вкладень у цінні папери; 
5. Прозора побудова фінансової звітності та наявність систем контролінгу                                

як передумови до залучення інвестиційних коштів; 
6. Програми Уряду Японії для країн Східної Європи. 
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Програма виїзного засідання  Міжнародного  економічного форуму у Львові 

Музейно-культурний комплекс пивної історії “Львіварня”  

“Агропродукція – прорив на зовнішній ринок” 04 листопада 2016 р. 

Програма  (продовження) 

З питань реєстрації звертатися за телефонами: (з  10:00 до 18:00 год.) 

Катерина Олинець :(032) 2355623; vhp_lviv@ukr.net 

Місце проведення: м. Львів, вул. Клепарівська, 18. 

Детальна інформація: www.ief.com.ua 

12:30 – 13:00 Кава-брейк 

13:00 - 14:30 Панельна дискусія №2:Стратегії виходу українських компаній-виробників продуктів 

харчування на зарубіжні ринки. Сценарії ефективного партнерства з провідними 

міжнародними компаніями 

Модератор: Дарія Ісакова, керівник проекту Landlord 

Учасники: 

1. Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України - торговий представник України; 

2. Ольга Трофімцева, заступник Міністра аграрної політики та продовольства 

України з питань європейської інтеграції; 

3. Олександр Жемойда, виконавчий директор Українського клубу аграрного 

бізнесу; 

4. Олег Волошин, голова правління ПАТ «Дубно-молоко» (ТМ «Комо»); 

5. Інна Мєтєлєва, заступник голови правління «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП»; 

6. Огора Кеннеді Анахінга, головний сільськогосподарський співробітник 

Міністерства сільського господарства Кенії; 

7. Наталія Хмиз, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації; 

8. Марк Зархін, львівський ресторатор; 

9. Юрій Сузанський, менеджер департаменту харчових інгредієнтів,  

          BASF Україна. 

Питання: 

1. Імідж України на зарубіжних ринках: постачальник сировини чи виробник 

якісних продуктів харчування; 

2. Складові ефективного виходу виробників аграрної продукції на зарубіжні ринки: 

розробка окремих брендів для реалізації продукції на зовнішніх ринках, 

відкриття представництв і торгових домів за кордоном,  ефективна співпраця з 

партнерами в країнах-імпортерах; 

3. Міжнародні ринки; 

4. Ресторанний бізнес: розвиток галицької кухні в контексті співпраці фермерів;  

           та рестораторів . 

14:30 – 15:30 Обід 

15:30 – 16:30 Екскурсія територією музею 

16:30 – 17:15 Відкриття виставки 

“Бізнес - мистецтво”. Історія мистецтва: взаємопроникнення західного та українського 

мистецтва (на прикладі бароко та шестидесятників). 

Спікери: 

 Михайло Куливник  

 Матвій Вайсберг 

17:15-18:00 Дегустація пива, спілкування  
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Термін дії акції по 30.12.2016 р. (включно)   

Сегмент – потенційні 

позичальники 

сільськогосподарські виробники та переробники сільськогосподарської продукції 

(підприємства АПК) не менше 50% доходів яких на останню звітну дату отримано 

за рахунок реалізації власної сільгоспсировини та/або продуктів її переробки 

власного виробництва. 

  

Мінімальний розмір 

кредиту1) 
100 000 грн.   

Максимальний розмір 

кредиту1) 
50 000 000 грн.   

Повноваження на прийняття 

рішень кредитними 

комітетами РУ 

відповідно до наявних повноважень   

Мета кредитування 
будь-які цілі, в тому числі – поповнення обігових коштів, придбання основних 

засобів, сільгосптехніки тощо.  
  

Термін кредитування відповідно до вимог Кредитної політики та відповідних продуктових порядків.   

Власна участь в проекті відповідно до вимог нормативних документів банку   

  

Мінімальна ефективна 

ставка кредитування1,3) 

Внутрішній 

кредитний рейтинг 

до 12 місяців 

(включно) 

від 12 до 24 

місяців 

24 місяці та 

більше 
  

  ААА, АА 18,75% 19,00% 19,50%   

  А, БББ 19,00% 19,25% 19,75%   

  ББ, Б 19,25% 19,50% 20,00%   

Мінімальна номінальна 

ставка кредитування3) 
не менше 12% річних   

Комісія за надання 

кредиту 

для договорів з сумою до 5 000 000 грн (включно) – не менше 0,5%  

від максимального ліміту кредитування, 

для договорів з сумою понад 5 000 000 грн – не менше 0,2%  

від максимального  ліміту кредитування. 

Комісія сплачується в день укладення відповідного кредитного договору/договору 

кредитної лінії. 

  

Інші комісії3) Встановлення інших комісій – на підставі діючих тарифів та продуктових порядків   

Особливості 

кредитування за 

програмою співпраці з 

ЄІБ2) 

При кредитуванні ставка може бути знижена на 1,25% (п.п.).  

При цьому мінімальна комісія за надання кредиту незалежно від розміру ліміту 

кредитування - 0,6% від максимального ліміту кредитування. 

  

Вимоги щодо 

забезпечення  

відповідно до вимог Кредитної політики, нормативних документів банку та 

продуктових порядків. 
  

Обмеження не здійснюється фінансування інвестиційних проектів.   

1) при встановленні мінімальних та максимальних розмірів кредитів не враховуються кредитна заборгованість по наявних 

на дату прийняття рішення договорах з Ощадбанком. 

2) програма Європейського інвестиційного банку з фінансування малих та середніх підприємств, компаній середньої 

капіталізації та інших пріоритетних проектів. 

 

Джерело: www.oschadbank.ua 

Програма кредитування сільсьського 
господарства від ПАТ “Ощадбанк” 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок 10,00 11,00 11,00 

Капута білокачанна 2,50 2,80 3,00 

Капуста броколі 23,00 23,00 23,00 

Капуста цвітна 13,00 14,00 15,00 

Картопля мита 6,00 6,00 6,00 

Морква 2,50 2,60 2,80 

Буряки столові ранні 2,30 2,40 2,50 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

5,00 5,00 6,00 

Помідор салатний 
червоний 

10,00 11,00 12,00 

Огірок короткоплідний 
корнішон 

25,00 26,00 27,00 

Часник 65,00 70,00 75,00 

Салат Лолло Россо 35,00 40,00 40,00 

Цибуля ріпчаста   3,00 3,30 3,50 

Петрушка зелена 20,00 25,00 25,00 

Щавель 20,00 20,00 20,00 

Петрушка зелена 32,00 35,00 35,00 

Картопля Белароса 3,00 3,00 3,00 

Гриб печериця 20,00 20,00 22,00 

Яблуко  Чемпіон 7,00 7,50 8,00 

Яблуко Лігольд 8,00 8,00 9,00 

Виноград Молдова 29,00 30,00 30,00 

Яблуко-груша  10,00 11,00 11,00 

Волоський горіх 25,00 25,00 30,00 

Мед  70,00 80,00 100,00 

Борошно пшеничне вищ.гат  9,00 10,00 12,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  
відбірне, десяток 

21,00 21,50 22,00 

Куряче філе 68,00 68,00 68,00 

Короп жив 50,00 50,00 50,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 31.10.2016 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 

ХVI Міжнародний 

економічний форум 

 “Львів – фабрика Європи” 

03-04 листопада 

 2016 p. 

м. Львів, 

“Арена Львів”, 

 вул. Стрийська,  

www. ief.com.ua 

Cекція ХVI Міжнародного 

економічного форуму  

у Львові 

“Агропродукція  - прорив  

на зовнішні ринки” 

04 листопада 2016 p. 

 

м. Львів Музейно-

культурний комплекс 

пивної історії 

“Львіварня”, 

м. Львів,  

вул. Клепарівська, 18 

www.ief.com.ua 

 

AgroIT – конференція 07 листопада 2016 p. 
м. Київ, “Раціотель”, 

Харківське шосе, 177/1  
www.meetprofessionals.biz/event/agroit 

Семінар “Стан, загрози і 

перспективи розвитку 

молочної галузі України. 

Досвід консолідації 

виробників” 

 

08 листопада  

2016 р. 

м. Київ, 

ВЦ “КиївЕкспоПлаза”, 

пав. 3., конф.-зал №4, 

вул. Салютна, 2-Б  

www.interagro.in.ua/ua 

Практична конференція 

“Лабораторна та польова 

діагностика дефіцитів 

мінерального живлення с/г 

культур та шляхи їх 

подолання ” 

09 листопада  

2016 р. 

м. Київ, 

ВЦ “КиївЕкспоПлаза”, 

пав. 1., конф.-зал №1, 

вул. Салютна, 2-Б  

www.interagro.in.ua/ua 

День Франції в Україні 2016: 

Управління ризиками  

в агросекторі 

09 листопада  

2016 р. 

м. Київ, 

ВЦ “КиївЕкспоПлаза”, 

пав. 3., конф.-зал №2, 

вул. Салютна, 2-Б 

www.youbuyfrance.com/ua 

Третя спеціалізована 

виставка “Агро-СФЕРА”  

23-25 листопада  

2016 р. 

 

м. Одеса, Виставковий 

комплекс   

Oдеського порту, 

 вул.Приморська, 6  

www.expo-odessa.com 

 

IX Всеукраїнська 

конференція з міжнародною 

участю “Молочний бізнес- 

2016” 

24 листопада 2016 р. 

м. Київ, 

Готель “Русь” 

вул. Госпітальна,4  

www.infagro.com.ua 

V Міжнародна виставка 

“Fresh Business Expo 2016” 

29 листопада – 

01 грудня  2016 р. 

м. Київ, 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський 

проспект, 15 

www.freshbusinessexpo.com 

жовтень, 2016 / № 20 (43) 
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Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка   “AgWatec Spain” 

07-09 листопада 

 2016 p. 

 

Іспанія, 

м. Севілья 
www.agwatec.es 

Міжнародний 

плодоовочевий ярмарок  

08-10 листопада 

 2016 p. 

 

Узбекистан, 

м. Ташкент  
www.agrofair.uz 

Міжнародна  виставка 

“AgroAlpin” 

10-13 листопада 

 2016 p. 

Австрія, 

м. Іннсбрук  
www.agroalpin.at 

Міжнародна виставка 

технологій тваринництва  

“EuroTier” 

15-18 листопада 

 2016 p. 

 

Німеччина, 

м. Ганновер 
www.eurotier.com 

   Міжнародна виставка 

технологій культивування, 

вирощування та маркетингу 

яблук “Interpoma-2016” 

24-26 листопада 

 2016 p. 

 

Італія, 

м. Болзано 
www.fierabolzano.it/interpoma 

Центральний 

сільськогосподарський 

ярмарок “CTR 2016” 

25-27 листопада 

 2016 p. 

Польща, 

м. Варшава 
www.centralnetargirolnicze.pl 

Міжнародна виставка 

молочної худоби  

26-29 листопада 

 2016 p. 

Італія, 

м. Кремона 
www.cremonafiere.it 

Міжнародний  

сільськогосподарський  

ярмарок  “Agrimax Metz” 

27-29 листопада 

 2016 p. 

Франція, 

м. Метз  
www.metz-expo.com 

Міжнародна  виставка 

“Portugal Agro” 

28-30 листопада 

 2016 p. 

Португалія, 

м. Лісабон 
www.portugalagro.fil.pt 

Міжнародна виставка 

технологій тваринництва 

“Agromek” 

29 листопада –  

02 грудня  2016 p. 

Данія, 

м. Гернінг 
www.agromek.dk 

Міжнародна виставка 

сільськогоподарської 

техніки і обладнання  

тепличного господарства 

“Growtech Euroasia” 

30 листопада –  

03 грудня  2016 p 

Туреччина, 

м. Анталія 
www.growtech.com.tr 

Міжнародний  

сільськогосподарський  

ярмарок  “Agraria” 

30 листопада –  

03 грудня  2016 p 

 

Австрія, 

м.Вельс 
www.agraria.at 

жовтень, 2016 / № 20 (43) 
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Tворчий звіт колективів художньої самодіяльності   

Перемишлянського району (30 жовтня 2016 р., м. Львів) 

жовтень, 2016 / № 20 (43) 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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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 

жовтень, 2016 / № 20 (43) 

Tворчий звіт колективів художньої самодіяльності   

Cколівського району (23 жовтня 2016 р., м. Львів) 

Джерело: Львівська Аграрна палата 


