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17-19 листопада 2016 р. у Львові 
відбулася Міжнародна агропромислова 
виставка “EuroAgro”. 

Міжнародна агропромислова виставка “EuroAgro” у Львові 

В урочистостях із нагоди відкриття виставки  прийняли участь голова 
Львівської  облдержадміністрації Олег Синютка, засновник групи компаній 
“Шувар” Роман Федишин і представники з польської сторони. 

Відвідувачі виставки мали змогу ознайомитися із сучасним технологічно-
технічним  обладнанням  європейського  та українського виробництва та іншими 
засобами для забезпечення  ефективного сільськогосподарського виробництва. 

В межах виставки відбулися актуальні тематичні конференції присвячені 
вивченню польського та українського досвіду розвитку сільськогосподарського 
дорадництва, налагодженню виробництва i збуту органічної продукції,  вивченню 
європейського досвіду виробництва та поширення регіональної продукції і 
залучення інвестицій в галузі аграрного сектору.   

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Відзначення  

Дня працівників сільського  

господарства на Львівщині 

18 листопада у Львові з ініціативи 
департаменту агропромислового 
розвитку Львівської обласної державної 
адміністрації відбулися урочистості із 
нагоди  відзначення Дня працівників 
сільського господарства України.  

Із вступним словом до учасників урочистої події звернувся голова 
Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, який відзначив загальні  
позитивні тенденції в розвитку галузей аграрного сектору області. 

Олег Синютка вручив засновнику групи компаній “Шувар” Роману 
Федишину відзнаку - ювілейну медаль “25 років незалежності України”.   

З нагоди свята провідних товаровиробників аграрного сектору  Львівщини 
та фермерів відзначено почесними грамотами та подяками від Львівської 
облдержадміністрації та Львівської обласної ради. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Президент України П.Порошенко 

з нагоди свята  відзначив  почесними 

званнями “Заслужений працівник 

сільського господарства України” 

директора ПАФ “Винниківська”            

Петра Удуда і головного агронома                                                

ТОВ “Агро ЛВ Лімітед” Василя 

Болехівського. 
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Всеукраїнська конференція “Молочний бізнес – 2016” у Києві 

Розвитку підприємств молокопереробної 
промисловості в Україні приділяється значна 
увага, зважаючи на те, що від динаміки їх 
розвитку суттєво залежить розвиток 
молочного скотарства. 

З метою обговорення сучасних проблемних 
питань і перспективних напрямів розвитку 
галузі у Києві 24 листопада відбулася ІХ 
Всеукраїнська конференція з міжнародною 
участю “Молочний бізнес – 2016”.  

Із вступною доповіддю до учасників конференції звернувся голова Ради 
директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський,  який 
наголосив, що в поточному році виробництво молокопродуктів скоротиться на 2%. 
Крім того, реальні обсяги виробництва сирого молока в Україні в усіх категоріях 
господарств не перевищують 8 млн.т, що значно менше порівняно із офіційною 
статистикою. Із зазначеного обсягу, вимогам країн ЄС щодо якісних 
характеристик молока відповідає лише 2,7 млн.т.  

Основні тенденції розвитку молочної галузі окреслив нідерландський експерт 
Адріаан Крайхер, який зазначив, що світове виробництво молока у 2015 р. 
становило 818 млн.т., що на 2% більше порівняно з 2014 роком. А. Крайхер також 
зазначив, що у світі споживання молока на одну людину становить 111,3 кг.  

Представник Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі 
Олексій Богданов розповів про динаміку розвитку молочної галузі. Виробництво 
молока в перерахунку на одного жителя країни становить 743 кг, а споживання – 
252 кг. На експортні ринки Білорусь постачає 59% вироблених молокопродуктів, а 
в окремих випадках експортується навіть сире молоко у сусідні країни. Олексій 
Богданов також зазначив, що в 2016 р. експорт молокопродуктів в Україну 
порівняно з попереднім роком збільшився у п’ять разів. 

Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун у своїй доповіді 
акцентував увагу на сучасних проблеми виробників молока. В консультаційному 
центр Асоціації виробників молока на даний час працює 50 фахівців, що 
дозволило досягнути середньої продуктивності корів у 120 підприємствах-членах 
асоціації в 7650 кг.  

Експерт ФАО Андрій Ярмак зазначив, що виробники молокопродуктів не 
дуже активно здійснюють пошук нових зовнішніх ринків збуту, і при цьому, 
внутрішні споживачі все більше орієнтуються на молоко з базару. Досить 
складною, на думку А. Ярмака, залишається ситуація у молочному скотарстві 
України, оскільки інвестиції у виробництво 1 літра молока майже у 20 разів 
перевищують аналогічні витрати в його переробку.  

В межах конференції її учасники також обговорювалися і інші актуальні 
питання розвитку молочної галузі в Україні. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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28 листопада 2016 року у Києві  
проект Європейського Союзу 
«Вдосконалення системи контролю 
харчових продуктів в Україні» презентував 
європейське законодавство у сфері 
санітарних і фітосанітарних заходів та 
настанови з питань експорту до ЄС. 

У заході взяв учать Голова Держпродспоживслужби України Володимир 
Лапа, який у своєму виступі наголосив на важливості розробки таких настанов, 
які по суті є імплікацією європейських практик в Україні.   

Настанови, призначені для компетентних органів та операторів ринку, 
стосуються правил ЄС щодо імпорту та транзиту живих тварин і продуктів 
тваринного походження з третіх країн, а також основних питань, пов’язаних із 
вимогами до імпорту, новими правилами гігієни та заходами офіційного 
контролю харчових продуктів. «Угода про Асоціацію між Україною та ЄС з її 
Поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі відкриває для 
українських виробників нові можливості, проте і нові виклики перед ними 
постають також. Діяльність Проекту направлена на те, щоб допомогти і 
новоствореному контролюючому органу – Державній службі Україні з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, і виробникам 
адаптуватися до вимог нового, гармонізованого з європейським харчового 
законодавства. Сьогодні ми презентували європейське законодавство у сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів та настанови, які, сподіваюсь, стануть 
корисними як і для контролюючого органу, так і для тих операторів ринку, які 
хочуть експортувати на європейський ринок», – зазначив Тоні Віл, Керівник 
Проекту ЄС. 

В Україні презентували настанови 

Євросоюзу з питань експорту до країн ЄС 

Зазначені настанови розміщено на інтернет-сторінці  

ДержпродспоживслужбиУкраїни: www.consumer.gov.ua 

Джерело: Львівська Аграрна палата; www.consumer.gov.ua 
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“Мандрівні” ярмарки побували  

на Радехівщині та Сокальщині 

Вже традиційно районами та містами Львівщини продовжують 
“мандрувати” ярмарки “Добрі традиції Галичини”. Нещодавно вони завітали до 
Радехівського і Сокальського районів. Про це повідомила директор 
департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

“Мешканці та гості міст мали змогу придбати м’ясну, молочну та овочеву 
продукцію, крупи та макаронні вироби, цукор, борошно, продукцію 
бджільництва, живу птицю та кролів, – розповіла директор департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. – Не забули 
організатори ярмарку і про святковий настрій відвідувачів: гостей розважали 
виступами музичні колективи”. 

За словами директора департменту, у Сокальському та Радехівському 
районах ярмарки приурочили до Дня працівників сільського господарства.                             
Hайкращих представників агропромислової сфери районів нагородили 
відзнаками. 

Нагадаємо, у 2016 році департамент агропромислового розвитку ЛОДА 
започаткував практику проведення “мандрівних” ярмарків “Добрі традиції 
Галичини”. Цьогоріч вже у всіх районах області та у м. Львові провели ці 
заходи. Як розповіли у профільному департаменті, практику проведення 
“мандрівних” ярмарків продовжать і у 2017 році. Зокрема, вже перші ярмаркові 
заходи приурочать Різдвяним святкуванням. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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На ринку овочів «борщового набору» поновилась тенденція до 
зниження ціни. За даними «Інфо-Шувар», протягом останнього тижня ціни на 
цю продукцію знизились в середньому на 15%. Станом на 25 листопада на 
найбільшому в Західному регіоні оптовому ринку «Шувар» картоплю 
пропонують за ціною 2,7-3,0 грн/кг (0,09-0,10 євро/кг), тобто на 10% дешевше, 
ніж на початку тижня. Ціна на буряк та моркву знизились на 15%, зараз 
великим гуртом на майданчику для торгівля з автомобілів цю продукцію 
пропонують за ціною 2,2-2,5 грн/кг (0,07-0,08 євро/кг) та 2,6-3,0 грн/кг (0,09-
0,10 євро/кг) відповідно. Ціни на капусту знизились найпомітніше. За останній 
тиждень вона здешевіла майже на 25% і зараз на «Шуварі» можна її придбати 
за ціною 1,8-2,5 грн/кг (0,06-0,08 євро/кг). Цибуля стала виключенням з цього 
переліку. За минулий тиждень вона навіть подорожчала на 5% до 3,3-3,5 грн/кг 
(0,10-0,12 євро/кг). 

Нагадаємо, тиждень тому на ринку «борщового набору» спостерігали 
тенденцію до підвищення ціни. Головною причиною цього стала негода. Через 
сильні снігопади логістика до найбільших гуртових ринків була майже 
неможлива. 

Варто зазначити, що, порівняно з минулим роком ціни на «борщовий 
набір» впали досить суттєво. Наприкінці листопада 2015 року цибуля на 
«Шуварі» коштувала в 2,5 рази дорожче, ніж зараз. Ціни на буряк та моркву за 
рік впали в 2 і 3 рази відповідно, а капуста за рік подешевшала майже в 4 рази. 
Картопля, порівняно з 2015 роком, здешевіла не так помітно. Зараз ціни на неї 
всього на 30% відрізняються від минулорічних показників. 
Джерело:www.shuvar.com 

Овочі «борщового набору»  

дешевшають на Західній Україні 

Скасовано реєстрації виробників рідкого біопалива та біогазу 

Президент України підписав закон № 4618 від 06.05.2016 р. про внесення 
змін до Закону «Про альтернативні види палива». Про це повідомляє сайт 
Верховної Ради. 

Згідно Закону відміняється необхідність ведення державного реєстру 
виробників рідкого біологічного палива та біогазу, що знижує бюрократичні 
перепони для ведення цього бізнесу. 

Цей законопроект був розроблений в рамках політики дерегуляції, яка була 
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 
року. 
Джерело: www.agropolit.com 
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Нові розміри посадових окладів  

за ЄТС з 1 грудня 

Оприлюднена Постанова Кабінету Міністрів України №840 від 23.11.2016, 
якою затверджено нові розміри посадових окладів бюджетників з 1 грудня                    
2016 року. 

Згідно з документом, з 1 грудня 2016 року тарифна ставка працівника 
першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки (ЄТС) становитиме 1335 грн. 
При цьому зберігається діючий грошовий розрив між мінімальною заробітною 
платою та тарифною ставкою працівника першого тарифного розряду ЄТС у 
сумі 265 грн. 

Відповідно до зростання посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
першого тарифного розряду ЄТС та тарифних коефіцієнтів за розрядами ЄТС 
підвищуються посадові оклади всім категоріям працівників бюджетної сфери з 
дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, 
а саме: 

1 тарифного розряду – 1 600 гривень; 
2 тарифного розряду – 1 605 гривень; 
3 тарифного розряду – 1 615 гривень; 
4 тарифного розряду – 1 695 гривень; 
5 тарифного розряду – 1 816 гривень; 
6 тарифного розряду – 1 936 гривень; 
7 тарифного розряду – 2 056 гривень; 
8 тарифного розряду – 2 189 гривень; 
9 тарифного розряду – 2 310 гривень; 
10 тарифного розряду – 2 430 гривень; 
11 тарифного розряду – 2 630 гривень; 
12 тарифного розряду – 2 830 гривень; 
13 тарифного розряду – 3 030 гривень; 
14 тарифного розряду – 3 231 гривня; 
15 тарифного розряду – 3 444 гривні; 
16 тарифного розряду – 3 725 гривень; 
17 тарифного розряду – 4 005 гривень; 
18 тарифного розряду – 4 285 гривень; 
19 тарифного розряду – 4 566 гривень; 
20 тарифного розряду – 4 859 гривень; 
21 тарифного розряду – 5 140 гривень; 
22 тарифного розряду – 5 420 гривень; 
23 тарифного розряду – 5 700 гривень; 
24 тарифного розряду – 5 821 гривня; 
25 тарифного розряду – 6 021 гривня. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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1. Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” з                              
1 грудня 2016 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність встановлений у розмірі 1247 грн. У зв’язку із цим, будуть 
проведені перерахунки пенсій. Перерахунок не потребує додаткового звернення 
пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України, уже з початку виплатного 
періоду, тобто з 4 грудня 2016 року, пенсіонери отримають перераховані пенсії. 

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму буде проведено перерахунок 
мінімальних розмірів пенсій, обчислених відповідно до статті 28 Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (для тих громадян, у 
яких страховий стаж становить у чоловіків 35 років, у жінок 30 років) та доплат 
за понаднормативний стаж роботи. 

Перерахунку підлягатимуть також пенсійні виплати та підвищення до 
пенсій, які визначаються із розміру прожиткового мінімуму: 

- підвищення до пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій; 
- мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям та членам їх сімей, 

пенсій по втраті годувальника, що призначені відповідно до Закону України 
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких 
інших осіб”; 

- мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС та щомісячна державна адресна допомога; 

- надбавки особам, які мають статус “Почесного донора України”; 
-  надбавки до пенсій, що призначені відповідно до Закону України “Про 

пенсії за особливі заслуги перед Україною”. 
Одночасно повідомляємо, органами Пенсійного фонду України 

заплановано провести виплату пенсій за січень уже в грудні поточного року, так 
само, як це відбулося наприкінці 2015 року. 

  
2. З 13 листопада 2016 року набрали чинності 2 закони України, які 

вирішили деякі проблемні питання пенсійного забезпечення родин загиблих та 
учасників антитерористичної операції. 

Так, Закон України № 1678-V111 від 18.10.2016 “Про внесення змін до 
Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб” щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) 
загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми 
годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу”  

Руслана Іванкова, заступник начальника 

Головного управління Пенсійного фонду України 

у Львівській області 

Актуальні новини пенсійного  

законодавства України 
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врегулював  питання призначення пенсій  в разі втрати годувальника дружинам 
(чоловікам) загиблих (померлих) в антитерористичній операції 
військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми до 8-річного віку та 
проходять військову службу. До цього часу зазначена пенсія призначалась тільки у 
разі звільнення дружини (чоловіка) з військової служби. 

Також набрав чинності Закон України № 1673-V111 від 18.10.2016 “Про 
внесення зміни до ст. 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо доповнення переліку 
осіб, які мають право на пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби 
та членами їх сімей”. 

Відповідно до цього Закону на нижчезазначених осіб поширюються умови, 
норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для військовослужбовців 
строкової  служби, а саме на: 

- осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або 
внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в 
антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей;  

- членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах її проведення.  

 Отже, вирішилось питання призначення за “військовим” Законом пенсій по 
інвалідності добровольцям та іншим особам, залученим до проведення АТО, а 
також пенсій в разі втрати годувальника членам їх сімей, незалежно від наявності 
на день інвалідності чи на день смерті у  годувальника страхового стажу. 

На даний час органами Пенсійного фонду області проводиться робота для 
забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання зазначених законів. 

 Відповідно до “військового” Закону пенсії в разі втрати годувальника, які 
призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на 
пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” особи, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією 
або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в 
антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах її проведення, віднесені до інвалідів війни. 

Згідно з постановою Кабміну від 28 липня 2010 року № 656 “Про 
встановлення щомісячної державної допомоги до пенсії інвалідам війни та 
учасникам бойових дій” (зі змінами) мінімальна пенсійна виплата (з урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум 
індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за 
особливі заслуги перед Україною)  становить: в інвалідів війни I групи – 285 
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи –  
255, III групи – 225, учасників бойових дій – 165 відсотків. 
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16 листопада п.р. на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект Постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного 
кадастру”. У пояснювальній записці зазначено, що метою проекту постанови є 
забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про 
нормативну грошову оцінку земель населених пунктів та автоматизування 
процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних 
земельних ділянок. Зміни до Вимог до Порядку, передбачають внесення до 
елементів електронного документу додаткових відомостей, внесення змін до 
окремих елементів електронного документу та доповнення його новими 
елементами. 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

Запропоновано зміни до Порядку ведення  

Державного земельного кадастру 

Спрощення умов ведення бізнесу в аграрному секторі 
23 листопада в Кабінеті Міністрів України відбувся “дерегуляційний день”, і 

протягом одного засідання з ініціативи Мінекономрозвитку загалом скасовано     
367 обмежуючих підприємницьку діяльність нормативних документів.  

Зазначеними документами, зокрема дозволено змішувати зерно різних класів, 
що, за оцінками, дозволить агрокомпаніям економити до 15 % на логістичних 
витратах. Тобто, підприємства вже не мають застосовувати норму при прийманні, 
зберіганні та відвантаженні зерна різних класів у різних ємностях, а при експорті 
зерно має вже відповідати іншим категоріям. Таким чином, експортні партії зерна 
можуть формуватися аграрними експортерами України шляхом змішування зерна 
різних класів. Це дозволить формувати партії зерна із вказаними в контрактах 
показниками щодо вмісту клітковини, білку та ін. 

Внесено зміни до Типового договору оренди землі 
23 листопада Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Типового 

договору оренди землі», якою адаптував формат договору до поточних умов 
агровиробництва та спростив його для учасників земельних відносин. Прийняття 
постанови сприятиме: 

- встановленню строку оренди земель сільськогосподарського призначення 
не менше ніж 7 років (для ділянок, на яких проводиться гідротехнічна меліорація 
- не менше 10 років), 

- визначенню форм та розмірів орендної плати. 
Окрім того, це надасть можливість юридичним та фізичним особам укладати 

договір оренди на декілька земельних ділянок одного орендодавця.  
В оновленому форматі типового договору оренди зменшується кількість 

істотних умов, які відображались у ньому раніше, що суттєво дерегулює 
взаємовідносини орендодавця та орендаря. 

  
 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки 

Державна служба України з питань праці роз’яснює, що  норма статті Закону 

України “Про охорону праці” передбачає продовження строку дії дозволу на 

виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування 

підвищеної небезпеки. 

З метою своєчасного продовження терміну дії дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки, Держпраці рекомендує за 20 днів до закінчення дії 

дозволу подати до органу, що його видав заяву за формою згідно з додатком 5 

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.10.2011p. № 1107, та оригінал дозволу. 

Джерело: www.dsp.gov.ua 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р.                              
№ 829 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від                        
12 травня 2007 р. № 705 та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України», яка опублікована на Урядовому порталі, 
затверджено переліки об’єктів регулювання у сфері карантину рослин для цілей 
контролю за переміщенням територією України та для імпорту, експорту й 
реекспорту та бланки фітосанітарних та карантинних сертифікатів. Крім того, 
документом передбачено виключення Порядку оформлення карантинного 
дозволу на імпорт (транзит). 

У переліку для цілей контролю за переміщенням територією України 
передбачено необов’язковість оформлення карантинних сертифікатів на зерно та 
продукти його переробки. Це своєю чергою значно спростить ведення бізнесу в 
агропромисловому комплексі. 

Нагадаємо, що при імпорті рослин та продуктів рослинного походження 
необхідно було отримувати карантинний дозвіл на імпорт, яким встановлювалися 
фітосанітарні вимоги для імпортних вантажів, та який видавався виключно 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
карантину рослин. 
Джерело: www.consumer.gov.ua 

Урядом затверджено переліки об’єктів 

регулювання у сфері карантину рослин  
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Оприлюднено проект змін до 

Податкового кодексу України 

29 листопада 2016 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
оприлюднило проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо 
поліпшення інвестиційного клімату в Україні”. 

Як зазначено у пояснювальній записці, метою законопроекту є: 
• запровадження спрощеної та прозорої системи реєстрації осіб платниками 
ПДВ та обрання ними спрощеної системи оподаткування; 
• вдосконалення державного регулювання використання печаток у 
господарській діяльності; 
• встановлення правил оподаткування операцій з передачі майна у довірчу 
власність у якості способу забезпечення виконання зобов’язання. 

Задля цього пропонується: 
- запровадити можливість обрання спрощеної системи оподаткування або 

реєстрації платником ПДВ шляхом проставляння відмітки у заяві на державну 
реєстрацію створення юрособи або державну реєстрацію фізособи підприємцем; 

- механізм перевірки можливості реєстрації платником ПДВ або обрання 
спрощеної системи оподаткування перенести на етап державної реєстрації 
створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи 
підприємцем; 

- орган фіскальної служби втратить право відмовити новоствореному 
суб’єкту у добровільній реєстрації платником ПДВ; 

- істотно зменшити строки на проведення добровільної реєстрації 
платником ПДВ; 

- встановити правила оподаткування операцій з передачі майна у довірчу 
власність у якості способу забезпечення виконання зобов’язання; 

- виключити із ПКУ  вимоги про обов’язкове використання печаток 
(незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання). 

Зауваження та пропозиції можна надсилати в електронній або письмовій 
формі за адресою: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 
01008,  м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, e-mail: blashkun@me.gov.ua 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Економічна реформа очима села. 

Як живеться селянинові, які у нього економічні очікування? 

Майже два десятки років тому творча група науковців тоді ще 
Львівського державного аграрного університету здійснила, за фінансування 
МФ «Відродження», дослідницький проект – «Економічна реформа – очима 
села». На той час економіка країни лише повільно спиналась на ноги, а у 
аграрному секторі ще тривала трансформація, яка докорінно змінювала 
сільське господарство і уклад життя на селі. Про реформи, як і зараз, 
говорилось багато, але що реально відчували селяни, на що вони сподівались, як 
оцінювали перші зміни? Саме на ці та інші питання мало відповісти 
соціологічне опитування у с. Криве Радехівського району. Керівником творчої 
групи тодішнього опитування був Юрій Губені, у ті часи – кандидат 
економічних наук, доцент. 

Ось і зараз ми зустрілись уже із професором Юрієм Губені. Тема така ж – 
як живеться галицькому селянинові? Розмова про минуле і сучасне в оцінках 
сільських жителів. 

– Чим знаковим був проект «Економічна реформа – очима села»? 
– Ю.Г.: Тоді ще був досить молодим, але не зневіреним бюрократією 

енергійним науковцем, що не лише побував у закордонних стажуваннях, але 
«притягнув» перші гранти в університет. Міжнародний фонд «Відродження» 
висловив певну довіру, але поставив вимоги зробити: а) якісне, б) незалежне 
дослідження і в) широко розповсюдити його результати.  

Ми діяли швидко, але максимально відкрито, тому уже навесні ми доповіли 
результати. Причому першими про все дізнались саме жителі Кривого – там ми 
провели «круглий стіл» з обговорення отриманих даних. 

Результати були несподіваними, навіть інколи шокуючими, але за 
невеликим винятком, їх добре сприйняли наукові кола, управлінці та 
громадськість. Уявіть собі – майже два десятки наукових публікацій, включно із 
журналами «Економіка України» та «Економіка АПК», стільки ж – 
публіцистичних матеріалів у газетах і журналах. Усі 300 примірників 
підсумкової брошури розійшлися на «ура», і ще довго цитувались у наукових 
публікаціях. 

– Хто здійснював проект і яким був його перебіг? 
–Ю.Г.: Невелика творча група, яку сформував, складалась із активних, 

незалежних і креативних колег, яким довіряв і вважав фахівцями. Це тепер уже 
професори Олександр Біттер, Ігор Яців та доценти Василь Бондарчук i Іван 
Топішко. 
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Кожен мав свою тему – рубрику, але в загальному ми діяли за спільною 
методикою, майже за класичним алгоритмом. Паралельно готували анкети, бо це – 
найважливіше, та знаходили спільні контакти із селом – це у свою чергу найважче. 
Як завоювати довіру, з тим щоб відповіли на питання анкети щиро і неупереджено? 
Ми мали розмови з вчителями, депутатами сільради, фахівцями селянської спілки, 
просили допомоги на районному рівні та навіть у місцевого священика. Завдання 
№ 1 – проінформувати жителів села, що до них прийдуть з опитуванням, та 
переконати відповісти щиро. 

Анкети поділялись на 
п’ять рубрик, кожна з яких 
була самостійною: 

А. Економічна 
реформа і її наслідки;  

Б. Аграрна та 
земельна реформи;  

В. Рівень життя 
населення;  

С. Розвиток підприєм-
ництва;  

Д. Фермерство та його 
становлення. 

– Якими були перші результати? 
– Ю.Г.: Ми були вражені навіть тим, що 96% анкет повернулись до нас 

заповненими, причому якісно. А ось коли цей майже півтисячний масив 
опитувальних листів ми посортували за рубриками, а пізніше – за сортувальними 
ознаками (освіта, стать, вік тощо), то настав час глибшої аналітики. Було над чим 
задуматись, про що дискутувати. Ось уявіть собі що 87% опитаних вважало, що  
економічну модель періоду соціалізму треба було змінювати, однак значна 
частина (49%) думала, що ці зміни мали б стосуватись лише її покращення. І у 
той же час головним завданням економічної реформи, на думку 77% опитаних, 
була зміна економіки держави на зразок економічно розвинутих країн. Але лише 
3% опитаних таким завданням вбачає запровадження приватної власності, 7% - 
забезпечення приватизації, 4% - ліквідацію колгоспів і державних підприємств. 

Невміле, некваліфіковане проведення реформи, а не сама по собі економічна 
реформа, – ось на думку селян головна причина кризи. Так вважала переважна 
більшість респондентів (64%), а майже третина (31%) визнавала вагомою 
причиною кризових явищ протистояння зацікавлених осіб. 

– Час опитування збігся із завершальною фазою глибокої економічної 
кризи. Як селяни оцінювали своє матеріальне становище? 

– Ю.Г.: Це було найбільш вражаючим «відкриттям», тому що жилось тоді 
справді дуже важко. Уявіть, що ні один із опитаних не відніс свою сім’ю до 
категорій «дуже багата», «багата», «заможна», а майже 40% визнали свої статки  
«бідними». 
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Здається просте запитання «Які продовольчі товари Ви регулярно купуєте в 
магазині?», виявило, що найпопулярнішими в сільських жителів продуктами 
були крупи (82%), чай та кава (70%). Інші названі в анкеті продукти із переліку 
«звичайних» селяни купували значно рідше (хліб – 16%, цукор – 15%, спиртні 
напої – 9%), а ось інші, ще донедавна  всім доступні продукти харчування,  
займали в цьому переліку лише 1-3%. Цікаво, які відповіді ми отримаємо зараз? 

На запитання «Яким на Вашу думку повинен бути місячний дохід на одного 
члена сім’ї, для того щоб її можна було вважати заможною?»  майже 74% жінок 
та 48% чоловіків відповіли «200 і більше гривень». Щоправда тодішня гривня 
нинішній зовсім не рівня, бо була чи не в десять разів цінніша.  

 
– І все ж, чи відчувався у селян оптимізм? Якими були їх очікування? 
– Ю.Г.: Як не дивно, жителі села, як носії справжнього народного духу, 

сповідували обережний та все ж оптимізм. Люди в переважній більшості вірили 
в успіх економічних перетворень, сподівались, що їх життя незабаром 
покращиться. Уявіть собі, все навколо селян змінювалось, звична робота 
втрачала зміст, майбутнє дітей та статків було невизначеним, але вони, хоч 
обережно, з острахом але казали «так» економічним перетворенням, 
стверджували «так» новій економіці, підтверджували «так» зближенню із 
цивілізованим світом. 

Окремо про економічні очікування. Нобелівський лауреат Роберт Лукас 

зауважив, що економічні очікування мають суттєвий вплив на господарську 

поведінку. Немов би на підтвердження цього ми на кафедрі тривалий час 

стежимо за тарифами на сільськогосподарські послуги – оранку, культивацію 

тощо у п’яти селах Львівщини. І виявляється, що саме очікування є там 

основним мотивом тарифотворення. Тому знати сподівання селян вкрай важливо. 

 

– Минуло 20 років від цього опитування. Які у вас плани? 

– Ю.Г.: У О. Дюма є чудовий твір «Двадцять років потому» (фр. Vingt Ans 

après). Ми з колегами чудово розуміли важливість повторного опитування за 

схожою методикою. Тому буде проект «Економічна реформа – очима села. 

Двадцять років потому». Порівняльні дослідження мають свою цінність. Ми 

звернулись за підтримкою до багатьох. Дивно, що великим підприємствам це 

було відверто не цікаво. Але несподівано один підприємець нас підтримав (не 

впевнений, чи можу оприлюднювати його персоналії). Вже зараз ми запустили 

підготовчу роботу, і навіть «потренувались» на дещо схожому проекті нашої 

колеги кандидата наук Юлії Коверко. 

Незабаром ми завітаємо у сільські домівки із анкетами, та проситимемо 

селян висловити свої думки, оцінки, очікування. Ви навіть не уявляєте як людям 

це цікаво, як відповідально вони заповнюють анкети, як цінують, що хтось 

цікавиться їх думкою. 
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У дослідженні ми діятимемо як 
у минулому проекті, однак 
мінімальне фінансування внесе свої 
корективи. Напевно це не торкнеться 
якості дослідження, а ось із 
поширенням результатів будуть 
питання. 

Ще не пізно підставити нам 
«фінансове плече» в частині 
проведення підсумкового «круглого 
столу» та публікації підсумкової 
брошури. Можливо хто-небудь 
відважиться на такий крок в 
переддень Нового року? 

– А якими є ваші очікування та оцінки? 
– Ю.Г.: З багатьох міркувань не розголошуватиму їх. Наша країна не волею 

випадку, а послідовно і нестримно, хоча й можливо – ціле направлено, втрачає 
найцінніший потенціал – мудрих та активних людей, а ще віру народу у 
здатність створити ефективну державу. На глибокі роздуми також наводять 
нестримні бажання відібрати у селян землю, маскуючи це під «ринок землі» і 
«манну небесну» від інвесторів. А на разі у нас попереду Новий рік, Різдвяні 
свята і ще … невідомість. 

Розмову вів Павло Музика. 

Джерело: www.milkua.info 
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У  газеті День №204 за 10 листопада 2016 року 
була публікація щодо перевищення ліміту субсидій у 
Херсонській міській раді і прохання її депутатів до 
уряду надати додатково 167 мільйонів гривень. 
Вашій увазі пропонується інтерв’ю з відомим 
економістом, науковцем, автором фундаментальної 
праці “Перехідна економіка” Богданом Заблоцьким, 
який погодився роз’яснити читачам нашого видання  
економічну сутність субсидій і причини їх 
запровадження.  

Субсидії – не панацея від уряду; це – вимушена урядова політика 

балансу доходів і витрат малозабезпечених людей – Богдан Заблоцький   

– Уряд постійно закликає неплатоспроможні сім’ї оформляти субсидії. 
Про що це може свідчити з погляду стану економіки? 

– Б.З.:  Субсидування урядом малозабезпечених – цілком правильна 
політика за умови депресивного стану економіки. Однак, субсидії – не панацея 
від уряду. Це – ознака фінансово-виробничої депресії, тобто найнижчого рівня 
падіння виробництва реального продукту і національного доходу щодо потреб 
споживання сімей. Вона вказує на загострення кризи недовиробництва власних 
товарів, робіт і послуг, недоотримання реальних грошових доходів, що викликає 
зростання цін, тарифів, курсів валют і попиту на гроші. Тому субсидії – 
вимушена урядова політика балансу доходів і витрат малозабезпечених. 

 
– Як економічна наука пояснює сутність субсидій і чим обґрунтовує їх 

запровадження? 
– Б.З.: Субсидія – економічна категорія, котра виникає в умовах ринку при 

виробничій рецесії, тобто зниження приросту реального грошового доходу, що 
не забезпечує платоспроможність сім’ї. Англійською “subsidy” – у нашому 
випадку “підтримка”, “грошова підтримка” рівнозначна “дотації”, “грошовому 
асигнуванню”. Субсидію запроваджує уряд для сімей, доходи яких не здатні 
оплатити тарифи за комунальні послуги, а саме, потреби споживання газу, тепло- 
і водопостачання, електроенергії, утримання будинку і прилеглої території. 

 
– Чи субсидія постійно запроваджується в умовах ринку, чи субсидія  - 

явище тимчасове? Чому субсидію пов’язують з тарифами на комунальні 
послуги? 

– Б.З.: Теоретично уряд може не запроваджувати субсидію як грошову 
підтримку неплатоспроможних сімей за умови, що їх реальні грошові доходи  
спроможні оплатити життєво необхідний набір товарів – їжі, одягу,взуття, або ж 
“споживчий кошик” і згадуваний набір комунальних послуг. Якщо витрати на 
згадувані набори споживчих товарів і комунальних послуг через високі ціни і 
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тарифи вищі від отриманих доходів сімей, то уряд змушений субсидувати їх 
витрати на життєво необхідні комунальні послуги. Чому саме субсидувати 
комунальні послуги? Тому, що їх не можна замінити іншими товарами. Водночас, 
комунальні послуги – монополізовані, а уряд зобов’язаний захистити 
неплатоспроможних від монополій, для яких прибутки – основа функціонування 
їхніх виробництв. 
 

– Чи є економічне пояснення виникнення субсидій  і обґрунтування 
зростання, як Ви називаєте, реальних грошових доходів сімей, щоб сім’ї були 
платоспроможними, а уряд не витрачав бюджет на субсидії? 

– Б.З.: Звісно, що є. Економічна наука обґрунтовує просту формулу 
відтворення суспільства за стадіями: виробництво реального (товарів, робіт і 
послуг) продукту і реального грошового доходу – розподіл грошової форми 
національного доходу – обмін: товари, роботи і послуги = грошові доходи/ціни, 
тарифи – споживання товарів, робіт і послуг. Ключовою стадією відтворення є 
виробництво продукту  і національного грошового доходу. Якщо обсяг і 
структура товарів, робіт і послуг разом з обсягом грошових доходів сімей 
підприємств, держави, регіонів задовольняють їх потреби і вони є 
платоспроможні, то ціни на товари, тарифи та послуги, кредитні, податкові 
ставки, курси валют – незмінні і фінансовий, інвестиційний та споживчий ринки 
функціонують стабільно, без соціальної і політичної напруги. Якщо в Україні 
сьогодні обсяг і структура товарів, робіт і послуг власного виробництва не 
задовольняють потреби сімей, підприємств, держави і регіонів, то цей дефіцит 
провокує зростання попиту на товари, роботи, послуги, валюту і гроші у всіх 
названих споживачів. А підвищення попиту – це зростання цін, тарифів, 
відсоткових ставок, курсів валют і зниження рівня платоспроможності населення 
та організацій. Тому субсидія виникає як неминуче явище уже у другій стадії 
суспільного відтворення, а саме, у стадії розподілу і перерозподілу 
національного грошового доходу. Проблема в тому  що розподіл в Україні 
здійснюється не за рівнем продуктивності виробництва реального продукту і 
грошового доходу одним зайнятим, тобто за кількість і якість вкладеної праці, а 
за посадами, титулами, званнями тощо і незалежно від продуктивності і 
ефективності у сферах виробництва. Це називається паразитизм. Наука вказує на 
дотримання такої формули: “виробництво продукту ≥ грошового доходу  ≥ 
грошових витрат”. В Україні поставлено усе з ніг на голову: “грошові витрати ˃ 
грошових доходів ˃ виробництва продукту”. Звідси дефіцити бюджетів сімей, 
підприємств, держави, регіонів. Тут і починається корупційно-кримінальний 
перерозподіл національного доходу тими,  хто має повноваження формувати, 
регулювати, розподіляти грошові ресурси, ухвалювати й виносити рішення. За 
такої ситуації уряд змушений виділяти бюджетні кошти на субсидування 
малозабезпечених сімей, тому що їх кількість не зменшується, а збільшується. 
Якщо у 2015 році уряд субсидував 4,5 млн сімей, то у 2016 році – очікується 
субсидування 8-9 млн. сімей, на що передбачено понад 40 млрд грн бюджетних 
коштів. 
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– Якщо уряду України вдасться захистити субсидіями 
неплатоспроможні українські сім’ї, то що тут поганого? Чи відомі Вам такі 
країни, окремі сім’ї в яких потребують грошової підтримки? 

– Б.З.: Те, що попередній уряд А. Яценюка проводив, і нинішній уряд В. 
Гройсмана проводить розумну політику субсидування незахищених від 
надмірних витрат українських сімей, заслуговує на підтримку з боку політиків і 
громадян. Але це не може тривати роками. Тарифи субсидіями не зупинити. 
Тарифи стають предметом політичних спекуляцій. Цю ситуацію 
використовують як внутрішні так звані “опозиціонери”, що прагнуть влади, 
спекулюючи високими тарифами на комунальні послуги, так і зовнішні вороги, 
зокрема лідери РФ, для дестабілізації політичної, економічної і фінансової 
ситуації в Україні. Субсидування є  в тих країнах, в яких можливе перевищення 
витрат над доходами. Взагалі субсидії, субвенції, спонсорство, меценатство і 
інші форми грошової підтримки – все це свідчить про спад економіки, про її 
слабкість. Сильна рука прем’єр-міністра чи президента  не створить сильної 
економіки. Навпаки, сильний продуктивно і фінансово виробник, підприємець, 
що виробляє реальні товари, роботи і послуги, реально формує сильний уряд, 
тому щo саме він створює необхідну для потреб споживання товарну і грошову 
додану вартість, сплачує податки, оплачує працю зайнятих, створює 
інвестиційний фонд для повторного відтворення. 

 
– Які, на Ваш погляд, є причини депресії української економіки і 

зростання кількості неплатоспроможних сімей? 
– Б.З.: Тут цілий комплекс причин. Однак ключовою є сконцентрованість 

дискусій і політичних спекуляцій у законодавчому органі на розподілі 
дефіцитного національного грошового доходу. Опоненти уряду добре знають, 
що спекуляція високими тарифами приносить і високі політичні бонуси та 
підтримку малозабезпечених. Уряд також змушений вступати у розподільчу 
полеміку, не зосереджуючись на політиці зростання виробництва реального 
продукту і національного доходу. Уряду необхідно перехопити ініціативу від 
своїх опонентів і заявити про перехід до виконання “Стратегії сталого розвитку 
“Україна-2020”, якою передбачено виробництво ВВП на душу населення в 
Україні до кінця 2020 року в 16 тис. дол. США. Мене дивує, що про важливий 
програмний документ зараз і не згадують. Уряд і громадяни мають змусити 
депутатів парламенту прийняти закони для реалізації “Стратегії “Україна -
2020”. 

 

  – Громадськість України занепокоєна результатами е-декларування 

вищими посадовими особами в Україні? Що робити у цій ситуації? 

– Б.З.: Задекларовані мільйонні статки у валюті і гривнях свідчать про їх, 

ймовірне, не стверджую, корупційне походження. В Україні виробляли не 

більше 3-4 тис. дол. США ВВП на душу населення, а в 2015-2016 рр. – 1,5-2,0 

тис. дол. США.  
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Задекларовані статки  мають працювати на інвестиційному ринку для 
виробництва товарів і послуг, доданої вартості  і прибутку. На їх основі потрібно 
створити інноваційно-інвестиційний фонд у формі акцій декларанти інвестували у 
галузі економіки, прибутки ділять з державним і регіональними бюджетами. Це 
може бути за анонсом уряду добровільна передача коштів декларантами або за 
допомогою НАБУ. Це потрібно обговорювати. Взагалі вважаю, що е-декларування 
дає підстави здійснення в Україні інвентаризацію майже всіх “скоробагатьків”, їх 
дружин і родичів і долучити до інноваційно-інвестиційного фонду. Нам потрібно 
формувати ринок в якому головною дійовою особою є вільна творча продуктивна 
людина,  не титулований чиновник, до котрого з поклоном приходять і чекають 
його рішення чи вироку. У нас багато питань із Стратегії сталого розвитку 
“Україна-2020”, а саме створення ринків цінних паперів, землі, балансу доходів і 
витрат, інвестиційної привабливості, самоуправління громад тощо. Їх вирішення 
власне закладає основи механізму самоуправління на засадах дотримання правил 
гри між продуктивною людиною і захистом з боку держави.       

– За Вашим визначенням, у якій стадії відтворення 
суспільства потрібні зусилля уряду та парламенту, щоб 
створити, як Ви кажете “сильного виробника”? 

– Б.З.:  Дискусії про розподіл і перерозподіл 
національного доходу, зростання субсидій, зростаючих 
тарифів наразі досить популярні у ЗМІ. Очевидно, що 
зростаючі тарифи провокують зростання субсидій. 
Перемогти можуть країни із зростаючими реальними у 
товарах,послугах і грошах доходи. А це потребує зміщення 
зусиль парламенту і уряду щодо прийняття інвестиційних 
рішень для активізації першої стадії суспільного 
відтворення, а саме, виробництва реального продукту і 
грошового національного доходу. Саме у цій стадії форму- 

ються споживчі до потреб населення і підприємств, експорту та інвестицій 
товари, відповідно і грошові доходи.  

Усі інші поза виробництвом джерела доходів – це фактори спекуляцій, 
махінацій, маніпуляцій, корупції, хабарництва, бо через них здійснюється 
перерозподіл національного доходу, тобто перекладання грошей з однієї кишені в 
іншу, найчастіше з бідної в багату. Збагачуються, як правило, спритні шахраї 
(маю на увазі втрати вкладів у банках, які були створені для мобілізації і 
подальшого привласнення коштів, потім ліквідовані НБУ), корупціонери, 
хабарники за рахунок довірливих людей, яких заганяють цінами, тарифами, 
рішеннями у глухий кут: або плати, або не отримаєш бажаного. Вийти Україні з 
цієї фінансово-виробничої трясовини можна тільки активізацією зростання 
виробництва власних товарів, робіт, послуг, і реальних грошових доходів до рівня 
потреб споживання усіх верств населення і підприємств. Але це вже інший 
предмет розмови. 
Розмову вів Богдан Залізняк (Прес-центр наукової журналістики Західного наукового центру НАН і МОН України) 
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До відома зацікавлених майбутніх 

кооператорів України 

Віктор Горбанюк, експерт з питань 

розвитку сільських територій Ходорівської 

об’єднаної територіальної громади 

Наші дослідження і пропонована модель кооперативного господарювання 
побудована на досвіді і практичній діяльності американських диверсифікованих 
кооперативів із залученням деяких важливих аспектів з діяльності канадських 
виробничо-збутових кооперативів дає повне переконання, що за рахунок 
мотивуючого ціноутворення і принципів нової економічної політики держави по 
відношенню до українського села, а саме «дозволити все, що не заборонено, 
кооперативне підприємництво, не форма бізнесу, а об’єкт зайнятості, не можеш 
допомогти не мішай, повні податкові канікули і всебічна допомога» будуть в змозі 
вивести українських селян із того тяжкого стану в якому вони сьогодні опинилися. 

Щоб перебудуватися, необхідно внести відповідні до вимог сьогоднішнього 
часу зміни в діюче законодавство, а також прийняти з допомогою 
Мінагрополітики, місцевих органів влади (сільських, селищних рад), 
організаційні міроприємства по раз’ясненню змін в державній політиці по 
підтримці одноосібного молочного тваринництва, необхідності 
його концентрації на кооперативній основі, реалізації в кожному районі хоча б 
одного пілотного проекту такого молочного кооперативу. І показати на цих 
прикладах перспективність такої нової для України форми господарювання, що 
ми і пропонуємо: 

БІН СОК «Відроджена Ходорівщина» 

Об’єднана територіальна громада – 47 населених пункти 

 Керівник: Голова міської ради Коцовський Олег Теодорович 

 
 Кооператив у складі 47 сільських філій, на початку функціонування 

повинен об’єднувати 200 членів в розрахунку від 3-5 членів/філіал з бажаним 
залученням керівника фермерського господарства (асоційованого члена) і з 
послідуючим розширенням до максимальної кількості в 1,5-3,5 і більше тисяч 
членів.                                                                  

Середня продуктивність корів в Жидачівському районі – 4481 л/гол.                                                            
При 50% товарності (заготовлено від виробленого) – 2243 л в рік від корови        
При 70% товарності (заготовлено від виробленого) – 3140 л в рік від корови.     
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При рівні інфляції за останні два роки затрати на утримання корови в 
домогосподарстві району в річному вимірі складають 19260 гривень, з яких 
можна виділити 34% на оплату праці. З урахуванням проведених досліджень 
встановлено, що на самозабезпечення членів домогосподарств при вище 
зазначеный продуктивності витрачається лише близько 30% молока від обсягу 
виробленого, а решта 70% можуть, при певних умовах, які б задовільняли 
майбутніх членів кооперативу, стати товарною частиною.  

Враховуючи досвід канадських молочних кооперативів, обов’язковою 
умовою членства в яких являється реалізація не менше 50% продукції виробленої 
товаровиробниками, вирішили з метою стимулювання зростання реалізованого з 
двору молока ввести додатковий стимул в 20%, що дасть змогу збільшити і 
гарантувати його надходження в кооператив. Виходячи з наведених вище даних 
визначаємо показник окупності утримання корови в дворі через визначення 
собівартості 1 літра товарного молока реалізованого через кооператив. Ця цифра 
складатиме 4,29 гривеь за 1 літр при реалізації через кооператив 3140 літрів 
протягом року. Для більш повного розуміння ситуації стимулювання членів 
кооперативу до їх участі приведемо деякі розрахунки: 

 

Кількість членів 100 200 500 1000 2000 

Валове виробництво молока при                                                                                                          

відповідній продуктивності, т  
448 896   1570 4486 8972  

Заготівлі через кооператив 

молока, тонн при товарності:     

 - 50 відсотків  

224 448 785  2243  4486  

 

- 70 відсотків  314  628  1099  3140 6280 

Приведемо, відповідно розробленої нами методики мотиваційне і 
об’єктивне ціноутворення, яке гарантуватиме товаровиробнику окупність 
утримання корови і одержання певного доходу, який стимулюватиме збільшення 
виробництва молока і підвищення його якісних характеристик. 

П’ятифакторна  модель  науково-обґрунтованого ціноутворення для 
господарств (сімейних ферм) населення з врахуванням затрат на утримання 
корови, продуктивності, товарності, окупності і дохідності виробництва молока 
для БІНСОК «Відроджена Ходорівщина». 

Джерело: розрахунки автора 

Таблиця 1 

Прогнозні обсяги виробництва товарної продукції – молока  

у БІН СОК «Відроджена Ходорівщина» 
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Зазначені розрахунки проведені з використанням методичних 
рекомендацій  розроблених Мінагрополітики по пропонованій схемі:  

- взявши 1-й ґатунок за основу цієї моделі по окупності затрат на 
утримання корови через товарну частину реалізованого молока, ми забезпечили 
стимулювання кількісних і якісних його характеристик;   

- за молоко вищого гатунку доплата складає – 15 відсотків до 1-го, ґатунку 
«екстра» – 20 відсотків до вищого, другий ґатунок, мінус 10 відсотків до 1-го, 
не гатункове молоко приймається в порядку виключення, в окрему ємкість з 
послідуючою термічною обробкою для випоювання телят і зменшенням ціни 
на 30 відсотків до 2-го ґатунку без кооперативних виплат в кінці року на суму 
реалізованого не якісного молока. За збільшення відсотка товарності, що для 
кооперативної діяльності є дуже важливим фактором з 50 до 70 і більше 
відсотків проводиться доплата 20 % до ціни, що реально впливатиме на якісні і 
кількісні характеристики реалізованої продукції на постійній, гарантованій 
основі. Реалізація молока в межах до 50 відсотків, не гарантує членові 
кооперативу окупності утримання корови, при 50 відсотках і вищому ґатунку з 
кооперативними виплатами, ціна забезпечує наближення до окупності (13278 і 
13482 грн). Реалізація не якісної молочної продукції для члена кооперативу 
стає абсолютно беззмістовною, при 70 % і ґатунку «екстра» для порівняння, 
виручка зменшується на 16576 грн, ця різниця наближається до річних затрат 
на утримання корови. Різниця в цінах з врахуванням кооперативних виплат 
складає між другим сортом і сортом екстра при 70% товарності – 2,96 грн/л. 
При цьому товаровиробник одержує додатково 9288 грн на корову при рості 
34,7 відсотки. Різниця між несортовим і сортом «екстра» при тій же товарності 
складає 5,28 грн./л молока базисної жирності і білка, відповідно на корову в рік 
товаровиробник одержує додатково 16576 грн при рості у 2,6 рази, а це і буде 

Товарність, розрахункова ціна за 1 л молока та грошова виручка члена кооперативу   

з врахуванням якості і товарності (згідно ДСТУ 3662-97), грн. 

гатунок молока 

Екстра Вищий  1-й 2-й  не гатункове 

 аванс  5,92  4,93  4,29 3,86 2,53  

50%  13278 11058  9622 8660 6056 

+20% КВ  7,10 5,92  5,15 4,63  - 

15934 13278 11558 10396 - 

+20% за товарність 7,10 5,92  5,15 4,63  3,24 

22306 

 

18589 16171 14554 10177 

 70%  8,52 7,10 6,18  5,56  
 

- 

 +20% КВ  26753 22306 19405 17465 

 

- 
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Таблиця 3 

Прогнозні результати господарювання БІНСОК «Відроджена Ходорівщина» 

листопад, 2016 / № 22 (45) 

 Кількість членів  100 200 500  1000  2000 

Для членів домогосподарств:  

- 1-й гат. при ціні 5153 грн/т,                                                                                                                

тис.грн.  

1154  2308 5770 11540 23080 

50% тов.  гатунок “екстра” -

7104 грн/т, тис. грн.  
1591 3182  7955 15910 31820  

 

- 1-й гат. при ціні 6180 грн/т, 

70% товарності, тис. грн  
1940   3881 9703 19405 38810 

- гатунок “екстра” – 8520 грн/т,    

тис. грн.  
2675   5350  13375 26750 53500 

Джерело: розрахунки автора 
 

головним мотиваційним стимулом для нарощування заготівель якісної 
молочної сировини і бажанні стати членом кооперативу.  

Також буде розроблена і рекомендована для практичного використання 
схема мотиваційного диференційованого ціноутворення для Споживачів, 
зокрема: 4% жирності – 14,12 грн/л; 3,5% – 12,36 грн/л; 3,4% – 12 грн/л; 3,2% 
– 11,30 грн/л; 2,5% – 8,85 грн/л; 2% – 7,10 грн/л; 1,5% – 5,30 грн/л; 1% – 3,30 
грн/л; 0,5% –  1,80 грн/л.  

За рахунок відсутності ПДВ у реалізації молочної продукції для членів 
кооперативу (в тому числі асоційованим) на 20 відсотків зменшуватиметься 
ціна і становитиме 9,60 гривень за 1 літр базисної жирності, а з 
використанням диференційованого ціноутворення, останні можуть становити 
за 1 літр молока: 4% жирності – 11,29 грн, 3,5% –  9,89 грн, 3,4% –  9,60 грн, 
3,2% –  9,05 грн, 2,5% –  7,06 грн, 2% – 5,65грн, 1,5% – 4,24 грн, 1% – 2,83 грн, 
0,5% – 1,42 грн. без втрат для кооперативного підприємства (об’єднання), при 
тому, що через столи замовлень цього реально можна досягати.  

З врахуванням того, що зі зменшенням цін на 1% збільшується попит на 
0,8%, його споживання може зростати (коефіцієнт еластичності ринку), при 
цьому досягатиметься стабілізація і збільшення об’ємів внутрішнього ринку, а 
також, що надзвичайно важливо, наближення до фізіологічних норм 
споживання. І цього можливо досягти тільки при наявності на молочному 
ринку ефективної кооперативної структури, яка за рахунок свого особливого 
статусу, буде в змозі забезпечувати здорову конкуренцію з врахуванням того, 
що це дасть реальну можливість споживачам, виходячи зі своїх купівельних 
можливостей, забезпечувати власні потреби у оптимальних нормах 
фізіологічного споживання, наповнювати ринки дешевою і конкурентною 
молочною продукцією, при цьому створюючи умови для виробників молока 
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збільшувати кількість корів молочного поголів’я і підвищувати їх продуктивні і 
якісні характеристики, при тому, що перерахунок ціни 1 літра 0,5% молока в 
базисну жирність 3,4% виводить на 12 гривень за літр (1,80 х 3,4:0,5). А це вже 
приклад реальних ринкових реформ, створення потужного конкурента в особі 
розвинутого і ефективного кооперативного сектору економіки, які зможуть 
забезпечити продовольчу безпеку держави і зупинити спадні процеси в економіці 
України, в тому числі і в тваринницькій галузі.  

З врахуванням наявності в кооперативах власних переробних підприємств, 
домогосподарства населення зможуть реалізовувати через нього один літр 
молока за ціною, що в 1,8-2,8 разів вищою тієї, яку сьогодні пропонують 
приватні молокопереробні підприємства і готова молочна продукція буде 
надходити до кінцевих споживачів по приведеним вище цінам, задовольняючи 
при цьому, як товаровиробників-членів, так і споживачів, забезпечуючи 
ефективну діяльність кооперативних утворень. В кінцевому підсумку, молочна 
продукція кооперативів буде конкурентною і доступною всім верствам 
населення, що дасть реальну можливість значного розширення внутрішнього 
споживчого ринку. Це відкриває широкі можливості реалізації кооперативної 
молочної продукції значно більшій кількості споживачів, особливо навчальним 
закладам,  школам, інтернатам, закритим установам, відпочивально-оздоровчим 
установам, лікарням, тощо, а також за рахунок стимулювання виробництва 
забезпечувати нарощування кількісних і якісних характеристик молочного 
поголів’я.  

При реалізації БІНСОКом молока за ціно 12 грн/л при 200 членах і 70% 
товарності виручка кооперативу в рік буде складати 7,5 млн грн (628х12), з яких 
членам кооперативу буде виплачено при 1-му гатунку – 4,4 млн. грн., при гатунку 
«екстра» – 5,3 млн. грн. При цьому у кооперативі залишатиметься, відповідно:                          
3,0 млн. грн і 2,1 млн. грн, що дає повну гарантію успішної діяльності даного 
кооперативного утворення.  

Подібні розрахунки можна привести і для 1 тисячі членів кооперативу, які 
при 70% товарності (реалізовано через кооператив до виробленого) в кількості 
3140 т молока в рік по вище наведеним кооперативним мотиваційним цінам, а 
саме: за 1-й гатунок 6,18 грн/л молока базової жирності жирністю 3,4%, яке б 
відповідало ДСТУ 3662-97, дозволить одержать грошову виручку разом з 
кооперативними виплатами в сумі 19,4 млн грн. В цьому в кооператив при 
реалізаційній ціні 12 грн./л надійде виручка в сумі 37,6 млн. грн. При гатунку 
молока «Екстра» ці цифри будуть мати наступний вигляд – 26753 (3140 х 8,52) і 
37,6 млн грн (3140 х12). Зменшення суми виручки, яка залишається в кооперативі 
пояснюється, як раз сутністю обслуговуючої кооперації, де остання і створена 
для обслуговування ефективної господарської діяльності її засновників.  

За умови збільшенні членів БІНСОКу до 3 тисяч, наведені вище цифри при 
всіх інших умовах потрояться і будуть служити гарантією високоефективної 
діяльності кооперативного об’єднання і високих стимулюючих заробітків 
виконавчої дирекції, а також гарантією успішного розвитку кооперативного 
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сектору економіки в Україні. Розрахунок грошових надходжень для членів-

товаровиробників за поставлене в кооператив молоко при 50% товарності і 

розрахованому мотиваційному ціноутворенні (для 1 корови):   

аванс за 2243 літрів  13278 11058  9622 8660  

 

при 50%   +20% КВ  2656 2220 1936 1736 

 

Разом 15934 13278  11558 10396  

 

При затратах на утримання корови в домогосподарстві в рік необхідно 
витратити 19260 грн, з яких при 50% товарності і реалізації через кооператив 
2243 л молока базової жирності 3,4% відповідно ДСТУ 3662-97 затрати на 
товарну частину складають 9630 грн (19260 х 50%), тому окупність при цій 
товарності буде слідуюча. 1-й гатунок (2243 х 4,29 грн/л = 9630 грн.) при 
затратах 9630 грн, решту коштів товаровиробник на утримання корови 
витрачає з власного бюджету (19260-9630), вищий гатунок (2243 х 4,93=11058) 
при затратах 9630 грн, більше на 1428 грн, гатунок «Екстра» (2243х 
5,92=13278 грн) при затратах 9630 грн, більше на 3648 грн, при цьому в кінці 
року по виконанню умов договору між товаровиробником-членом кооперативу, 
яким оговорювалася реалізація не менше 50% від виробленого в 
домогосподарстві молока, останній одержує кооперативні виплати на суму 
реалізованого молока, що становить за 2-й гатунок – 1736 грн, за 1-й гатунок-
1936 грн, за вищий гатунок – 2220 грн і за гат. «Екстра» – 2656 грн (2243х1,18). 
При вищому гатунку окупність утримання корови в дворі наближається до її 
собівартості 13482 грн (19260 х 70% = 13482 і 13278), а гатунок «Екстра» дає 
можливість члену кооперативу одержати 15934 грн, що на 6574 грн, або на 
41,3% більше понесених затрат при товарності 50 відсотків. 

Запропонована модель структурної побудови і мотиваційного 
ціноутворення в кооперативі не тільки дозволяє окупляти затрати на 
утримання корови в дворі, а одержувати певні, вище приведені доходи, які 
дають можливість збільшувати продуктивність корів за рахунок покращення 
якості і кількості раціонів і догляду, а також забезпечувати зростання валового 
виробництва молока, збільшення поголів’я корів, а також, що найголовніше, 
успішно вирішувати наболілі питання відродження українського села. 

Наведені вище висновки підтверджують те, що товарність заготівель 
(реалізація молока з двору до виробленого) на фоні стимулюючого 
ціноутворення має безпосередній вплив на ефективність господарської 
діяльності домогосподарств населення (окупність і дохідність) і є головною 

Джерело: розрахунки автора 
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відповіддю, що тільки масовий кооперативний рух на селі в змозі вплинути на 
стабілізацію тваринницької галузі в господарствах населення, забезпечення 
продовольчої безпеки держави і вирішення багатьох проблемних питань, які 
сьогодні існують в сільських територіальних громадах.  

Територіальні громади сіл, селищ та міст можуть бути асоційованими 
членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за умови передачі 
до пайового фонду кооперативу земельної ділянки, або внесення відповідного 
пайового внеску з правом дорадчого голосу. Тому, єдиний вихід з 
катастрофічного становища в якому опинилося українське село є апробована в 
світовій і Європейських спільнотах практика суцільної кооперації, в тому числі 
обслуговуючої неприбуткової, модель багатофункціонального інтегрованого 
неприбуткового сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу і 
мотиваційне ціноутворення, яке реально наближене до фактичного стану 
окупності і дохідного ведення господарської діяльності в малотоварних формах 
на селі, а також організаційну допомогу по створенню перспективних моделей, 
ми Вам, шановні українці пропонуємо! Наступає надзвичайно відповідальна 
для українського суспільства пора, коли з врахуванням низької товарності в 
закупівлі молока від корів населення в 1-му півріччі 2016 року і постійним 
зменшенням його закупівель на протязі останніх років, існуючим неокупним і 
не дохідним ціноутворенням і напрацюванням ідеї переробки на діючих в 
Україні переробних підприємствах молока з Європи на реекспортних умовах.                             
Вступ в дію Законів України «Про безпеку харчових продуктів» і «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та 
діяльності сімейних фермерських господарств», якими буде заборонена 
реалізація харчових продуктів з двору, призведе до того, що українська корова, 
яка знаходиться сьогодні в домогосподарстві населення ні кому не буде 
потрібна, в тому числі і селянину через збитковість ї утримання.  

З врахуванням невизначених рішень по відношенню до землі, яка 
знаходиться на правах приватної власності сільського населення, втрата її 
лишить людей головних засобів існування, які для нього залишаються 
найважливішою умовою виживання в сучасних умовах.  

Тому українське священнство, яке представляє основу духовності 
українського суспільства, передова і патріотично налаштована інтелегенція, 
влада на місцях і громадянське суспільство, в тому числі і сільське, з 
допомогою науки і місцевих лідерів зобов’язані домогтися від центральної 
влади прийняття Закону України «Про суцільну і негайну сільськогосподарську 
кооперацію, в тому числі неприбуткову обслуговуючу» з врахуванням світового 
і європейського досвіду та практики, які допоможуть народу України створити 
об’єктивну саморегульовану ринкову економіку і зберегти для майбутніх 
поколінь українців їм богом дану землю і корову, які були, є і будуть основою їх 
цивілізованого життя, ідентифікуючим фактором присутності серед народів 
світової спільноти. 
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Забезпечення бджіл кормами в зимовий період 

Починаючи займатися бджільництвом, кожен повинен знати елементарні 
правила і знання з розведення бджіл. Не знаючи як проводити осіннє 
нарощування сімей, забезпечення їх якісними кормами, вчасно проводити 
профілактичні та лікувальні роботи проти захворювань початківець буде 
потерпати від загибелі бджолиних сімей кожної весни. Перелічені нижче заходи 
займають одне з важливих місць  для зимівлі бджолиних сімей.  

Відомо, що на протязі року одна бджолина сім’я використовує приблизно 100 
кг меду і 20-30 кг пилку. Приблизно 90%  вуглеводного корму і весь білковий корм 
бджоли використовують в весняно-літній період, а на осінньо-зимовий 
приходиться лише невелика кількість. Пилком харчуються молоді бджоли 
приблизно до 15-18 денного віку, бджолині і трутневі личинки. Для вирощування 
однієї рамки розплоду витрачається одна рамка перги. 

Найбільше кормів бджоли використовують в червні-липні, коли максимально  
вигодовують кількість  розплоду. В зимовий період, коли немає розплоду кожна 
бджолина сім’я використовує близько 1 кг корму в місяць 

Характер харчування бджіл протягом року визначається особливостями їх 
перетравлювання. Вуглеводи їжі (цукор, крохмал) розчеплюються за  допомогою 
ферментів на прості цукри – глюкозу і фруктозу, які всмоктуються без 
попереднього обробітку. Активність цих ферментів буває високою тільки влітку. 
Заготовляючи влітку перший мед, бджоли вже проводять перший етап 
перетравлювання. В зимовий період, вживаючи мед, бджоли не витрачають на 
переробку  енергію, він повністю всмоктується кишечником, не дивлячись на 
низьку активність ферментів.  

Білкові речовини пилкових зерен в кишечнику бджіл розкладаються до 
амінокислот з допомогою ферменту протеїнази. Цей фермент активний в молодих 
бджіл, тільки в літній період, тому взимку вони не харчуються пергою. 

Кількість корму, який необхідно залишати на зиму залежить від багатьох 
факторів: від кліматичних умов місцевості, способів зимівлі, сили сімей. 
Наприклад, в південних областях України необхідно  залишати не менше 16–17 кг 
меду при зимівлі бджіл в приміщеннях, а на волі – 24-26 кг. 

Доведено, що якщо сім’я на зиму забезпечена повноцінно кормами, то від 
цього залежить їх сила і продуктивність на наступний рік. Бджолина сім’я, яка 
забезпечена малою кількістю корму, гірше розвивається весною наступного року і 
до взятку підходять не підготовленими. 

Наталія Сенчук, Голова Спілки пасічників Полтавської 

області, Директор ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» 
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Бджоли, які зимують в приміщеннях при температурі 0-2°C, з’їдають кормів  
менше, чим при зимівлі на вулиці, де температура може знижуватися до - 25 °C. 

Готувати корма на зиму необхідно ще в період головного взятку, коли бджоли 
приносять мед з хороших рослин. Для цього краще використовувати світло 
коричневі стільники в яких вивелося 4 покоління розплоду. Вони є найбільш 
теплими і матки на весні охоче відкладають в них яйця. В старих стільниках  є 
зародки  кристалів, які залишилися від минулорічного меду і вони сприяють 
швидкій кристалізації меду, тому їх на зиму бажано не ставити. Крім того, в 
старих сотах можуть зберігатися мікроби хвороб, які викликають захворювання 
бджіл. 

В різній системі вуликів заготівля кормових запасів для бджіл відбувається 
по-різному. 

У двохкорпусних вуликах при відкачці залишають частину рамок з медом, 
доставляють стільниками  та вощиною до повного корпусу. В 12 рамкових 
вуликах ставлять магазинну надставку, в якій заготований мед для зимівлі.                                  
В лежаках рамки з зимовим кормом відставляють далі від гнізда і переміщують 
при формуванні гнізд на зиму.  

Тепер коротко зупинимося на розгляді питання щодо якості кормів для бджіл 
на зимовий період. 

Квітковий мед зібраний бджолами під час 
головного взятку, може бути різної якості. Досліджено, 
що бджоли зимують краще на світлих медах. З гречки 
мед має більше не перетравних залишків, а тому 
вважається не придатними для довгих зим. При темних 
медах задня кишка наповнюється великою кількістю 
калових  мас, тому в таких сім’ях до весни буває 
більше підмору і опоношення. 

 Особливо шкідливий в зимовий період падевий мед, який бджоли збирають 
з листя багатьох рослин. В чистому вигляді падевий мед зустрічається дуже 
рідко, в основному він змішаний з квітковим медом в різних пропорціях. 
Весною і літом, коли бджоли літають і спорожнюють кишечник за межами 
вулика, домішки падевого меду не приносять великої шкоди ні бджолам, ні 
розплоду. Менш шкідливий такий мед в південних районах, де бджоли мають 
можливість робити очищуючий обліт. В центральних і північні  районах   в 
умовах довгої зими, коли бджоли не мають можливість облітуватися 5-6 місяців, 
то падевий мед шкідливий і викликає понос і навіть загибель сімей. 

При зимівлі бджіл з наявністю падевого меду, бджоли вже в середині зими 
починають турбуватися, частина з них виходить з льотка, опоношуються на 
передній стінці вулика і гине. 
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Чим більше паді в меді, тим раніше бджоли починають спорожняти 
кишечники. Калові маси в задній кишці наповнюються водянистим калом і 
фермент каталаза не консервує. Шкоду падевого меду дають наявність декстринів 
і продуктів білкового обміну продуцентів: тлі і інших комах, а також підвищений 
склад мінеральних солей, який досягає 0,2-0,6 %, тоді як натуральному меді 0,04 – 
0,2 %. Особливо шкідливі домішки лужних металів (калій, натрій), яких в 
падевому меді буває велика кількість. 

Доведено, що кращий спосіб збереження бджіл, це вилучення падевого меду 
з гнізда, замінивши його іншим кормом. 

Наявність падевого меду визначається декількома способами. 
Вапняна реакція. Скляну посуду наповнюють негашеним вапном наполовину 

і наповнюють до верху водою дистильованою або дощовою. Після розмішування 
суміш розмішують і залишають відстоюватися. У верхній частині рідину 
обережно зливають в іншу посудину і використовують при визначенні паді. 

В пробірку кладуть 2 г меду, додають стільки ж дистильованої води  і добре 
перемішують. Потім додають рівну кількість об’єму вапняної води, добре 
перемішують і нагрівають пробірку з рідиною до кипіння. Якщо в медові є 
наявність паді, то в результаті реакції утворюються осад  у вигляді пластівців. 
Чим більше в меді паді, тим більше буде осаду. 

Спиртова реакція.  В пробірку кладуть  одну частину меду, яку розводять в 
такому ж об’ємі води і додають 8-10 частин 96% винного спирту. При 
перемішуванні, при наявності паді утворюється мутний колір, після чого він 
поступово осідає на дно. 

ПАТ «Аграрний фонд» здійснює форвардну програму закупівлі зерна 

ПАТ «Аграрний фонд» здійснює форвардну програму закуплі зерна 
врожаю 2017 року. Планується закупити 760 тис. тонн зерна. З них 700 тис. 
тонн – пшениця 2 та 3 класу, 50 тис. тонн – жито 1-3 класу, 10 тис. тонн – 
гречка 1-3 класів. При цьому є певні вимоги до обсягу мінімальної партії: для 
жита – 50 тонн, греки – 10 тонн, пшениці – 100 тонн. Закупівельні ціни, 
виходячи з яких здійснюватиметься передплата за договорами, для зерна жита 
складають 3500 грн/т, пшениці 2 класу – 3900 грн/т, 3 класу – 3700 грн/т, гречки 
– 15000 грн/т. Розмір попередньої оплати встановлюється рішенням Комісії з 
ризиків ПАТ «Аграрний фонд» у відповідності до системи оцінки клієнтів, але 
не перевищує 65% від загальної вартості поставки за договором. Рівень 
відсоткової ставки за користування коштами попередньої оплати складатиме 
від 22,5% до 27,5% річних без врахування курсових коливань та від 15% до 
18% з врахуванням курсових коливань. З повним переліком документів, 
необхідних для укладання договору з ПАТ «Аграрний фонд» можна 
ознайомитися на інтернет-сторінці підприємства: www.agrofond.gov.ua або за 
тел.: (032)2321973 

 Джерело: ПАТ «Аграрний фонд» 
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ПАТ «ДПЗКУ» розпочинає  

форвардну програму закупівлі  

зерна майбутнього врожаю 

Мета форвардної програми ПАТ «ДПЗКУ» – підтримка українського 
сільгоспвиробника,  а основним завданням є допомога аграріям з обіговими 
коштами.  

Взагалом по озимих та ярих культурах заплановано закупити близько      
200 тис. тонн озимої та ярої пшениці, 100 тис. тонн озимого та ярого ячменю, 
200 тис. тонн кукурудзи та 50 тис. тонн сої. На авансування аграріїв буде 
виділено більше 1 млрд. гривень.  

Безпосереднє виконання всіх етапів закупівель держкорпорація здійснює 
через свої регіональні відділення. Реалізація даної програми проводиться в 
три етапи. 

В Перший етап (листопад-грудень): сільгоспвиробники мають подати до 
регіональних відділень заявки на участь у програмі, сформувати необхідний 
пакет документів, здійснити з представниками ПАТ «ДПЗКУ» та страхових 
компаній огляд посівів. На підставі позитивного акту огляду посівів  в 
центральному офісі ПАТ «ДПЗКУ» укласти договори поставки та застави 
майбутнього врожаю. Після підписання договору на поточний рахунок 
сільгоспвиробника в січні-лютому 2017 року, згідно умов договору буде 
здійснюватися попередня оплата. 

Авансовий платіж за одну тонну зерна пшениці або ячменю 
складатиме 1 296 грн. з урахуванням ПДВ. 

Другий етап:  огляд посівів в період початку вегетації озимини в березні-
квітні 2017 року, складання відповідного акту огляду посівів. Друга частина 
попередньої оплати  становитиме 780 гривень за 1 тонну. 

Третій етап програми передбачає: поставку зерна 
сільгосптоваровиробниками в кількості та якості згідно умов договору на 
філії ПАТ «ДПЗКУ», а також остаточний розрахунок у вигляді третього 
траншу. 

Аграрії можуть отримати відповіді та консультації з усіх питань, що 
стосуються умов участі у форвардній програмі, збору та оформлення 
необхідних документів, підписання договорів і отримання коштів в 
регіональних відділах ПАТ «ДПЗКУ» за тел.: 050-665-10-94. 
Джерело: www.pzcu.gov.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок 13,00 14,00 15,00 

Капута білокачанна 2,20 2,20 2,20 

Капуста броколі 20,00 20,00 20,00 

Капуста цвітна 13,00 13,00 13,00 

Картопля стандарт 3,00 3,00 3,20 

Морква 2,30 2,50 2,50 

Буряки столові ранні 2,20 2,40 2,50 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

6,00 6,00 6,00 

Помідор салатний 
червоний 

10,00 12,00 12,00 

Огірок тепличний 27,00 27,00 27,00 

Часник 67,00 68,50 70,00 

Селера корінь 25,00 25,00 25,00 

Цибуля ріпчаста   2,50 3,00 3,50 

Кріп 50,00 50,00 50,00 

Шпинат 50,00 50,00 50,00 

Петрушка зелена 40,00 40,00 40,00 

Салат Лолло Россо 40,00 40,00 40,00 

Гриб печериця 29,00 29,00 29,00 

Салат Лолло Біондо 30,00 30,00 30,00 

Яблуко Гала 7,50 7,50 7,50 

Виноград білий 22,00 22,00 22,00 

Яблуко Джонаголд  9,00 9,00 9,00 

Яблуко Лігольд  8,50 8,50 8,50 

Яблуко Чемпіон  7,50 8,00 8,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  
відбірне, десяток 

22,00 23,50 25,00 

Яйце куряче столове  
С-1, десяток 

17,00 18,80 20,50 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 29.11.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

листопад, 2016 / № 22 (45) 

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
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Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Конгрес експортерів 

продовольства  

“Ukrainian Food 2016”  

01-02 грудня 2016 р.  

м. Київ,  

“Президент-Готель”,  

вул. Госпітальна,12 

www.ukrainian-food.com 

Всеукраїнська конференція 

“Енергія регіонального 

розвитку” 

07 грудня 2016 р.  

 

м. Київ,  

Готель Hilton,  бульвар 

Тараса Шевченка, 30  

www.regionet.org.ua 

VIII Міжнародна 

конференція “Ведення 

агробізнесу в Україні” 

08 грудня 2016 р.  

м. Київ, 

Ramada Encore, 

Столичне шосе, 103 

www.agrievent.com.ua 

Другий нацiональний 

виноробний форум 

14 грудня 2016 р.  

 

м. Київ, Торгово-

промислова палата 

України, вул. Велика 

Житомирська, 33 

 

www.ucci.org.ua 

Cемінар-практикум “Якість  

і безпека зерна – 2016” 
15 грудня 2016 р.  

м. Київ, Національний 

університет харчових 

технологій,                      

вул. Володимирська, 68 

www.apk-inform.com 

II аграрная конференция 

“Стратегії експорту: 

трейдинг і логістика” 

10 лютого 2017 р.  
м. Київ, Оболонська 

набережна, 20 
www.proagro.com.ua 

VII Міжнародна виставка 

“Фрукти.Овочі.Логістика” 

15-17 лютого 2017 р.  

 

м. Київ,  

 ВК “КиївЕкспоПлаза”, 

вул. Салютна 2-Б 

www.freshexpo.com.ua 

Міжнародна виставка 

“ПРОДЕКСПО-2017” 
01-03 березня 2017 р.  

м. Київ,  

 ВК “КиївЕкспоПлаза”, 

вул. Салютна 2-Б 

www.prodexpo.kiev.ua 

Зарубіжні події 

13-а Міжнародна виставка 

“ FRUITPRO 2017” 
01-02 лютого 2017 р. 

Польща, 

м. Варшава 
www.mtas.pl 

Mіжнародна виставка 

органічних продуктів 

“БіоФах-2017” 

15-18 лютого 2017 р.  
Німеччина, 

м. Нюрнберг 
www.biofach.de/en/ 

42-а Mіжнародна виставка 

харчової  промисловості 

“FoodEx Japan 2017”  

08-11 березня 2017 р.  

 

Японія, 

м. Токіо 
www.jma.or.jp/foodex/en/ 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Творчий звіт мистецького потенціалу Золочівського району  “Мистецьке 

перевесло з колиски Маркіяна”  (м. Львів, 19 листопада 2016 р.) 
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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”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО (ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  
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