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Збереження та валоризація традиційних 

продуктів у Львівській області 

15 грудня у Львові відбувся семінар на тему: 

“Збереження та валоризація традиційних 

продуктів Львівської області: підведення 

підсумків дослідження та вироблення 

рекомендацій”. 

З вступним словом до учасників семінару звернулася директор департаменту 
агропромислового  розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз, яка наголосила на 
необхідності розвитку традиційних продуктів в регіоні, що дозволяє, 
використовуючи європейський досвід, створити додаткові конкурентні переваги 
для виробників. Департамент у своїй роботі надаватиме всесторонню підтримку 
для успішної реалізації ініціатив даного напряму у Львівській області.  

Радник з питань сільського господарства Посольства Франції в Україні 
Ніколя Перен у доповіді звернув увагу на конкурентні переваги виробників  
традиційної продукції в країнає ЄС, зокрема представивши досвід Франції.  

Експерт проекту Ажель Постоль розповіла учасникам семінару про 
конкурентні переваги виробників традиційної продукції, можливості та сильні 
сторони при реалізації ініціативи в області. 

Експерт проекту Ганна Антонюк проінформувала присутніх на заході про 
обрані для валоризації продукти на Львівщині, зокрема бринзу, квасолю, 
продукцію бджільництва, що дозволить успішно розвивати їх виробництво, а 
також сприяти просуванню даних продуктів на ринку. 

Учасники семінару мали також змогу провести дегустацію продовольчих 
товарів, які виробляються з використанням традиційних технологій виробництва.            

,    
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7 грудня у Львові при сприянні Церковної Кредитної спілки «Анісія» 
відбувся круглий стіл, присвячений кредитній підтримці сільськогосподарських 
виробників області у наступному році. Присутні на заході керівники 
фермерських господарств із різних районів області дізналися про основні 
інструменти та механізми підтримки аграріїв, передбачені відповідно до 
положень Комплексної програми підтримки розвитку агропромислового 
виробництва у Львівській області на період до 2020 року.  

Із вступним словом до учасників круглого 
столу звернулася директор департаменту 
агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз, яка у своєму 
виступі відзначила необхідність визначити на даний 
час ефективність заходів обласної програми 
підтримки АПК. З урахуванням об’єктивних причин 
в Україні існує складність доступу до фінансів саме 
малих та середніх агроформувань.  

В 2016 році агровиробники області одержали близько 8,5 млн. грн. і 11 млн. 
грн. з бюджету області за основними напрямами фінансової підтримки аграріїв. 
«Саме кредитні спілки можуть бути найкращими партнером дрібних виробників, 
а cеред кредитних спілок найбільш активні були в поточному році кредитні 
спілки «Вигода» та «Анісія», – наголосила Наталія Хмиз.  

Основний напрям обласної програми – пільгові кредити через максимально 
спрощений механізм доступу до фінансів через Львівський обласний фонд 
сприяння житловому будівництву на селі. В даному випадку існує можливість 
одержання кредиту від 100 до 500 тис. грн. за умови розробки бізнес-плану на 
період до трьох років і з пільговим річним періодом відтермінування, – 
підкреслила Наталія Хмиз. 

Голова правління ЦКС «Анісія» 
Володимир Сидоровський відзначив у 
вступному слові необхідність фінансової 
підтримки виробників, що забезпечить 
створення нових робочих місця та забезпечить 
успішний розвиток бізнесу.  На даний час  
ЦКС «Анісія» –  це стабільний гравець на 
вітчизняному ринку, яка успішно діє на 
Львівщині вже 22 роки і має мережу з              
11 відділень в області. 

Перспективи агрокредитування 

 на Львівщині в 2017 році  
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Експерт аграрного ринку, радник генерального директора ТзОВ «РСП 
«Шувар» Іван Стефанишин зазначив, що фінанси – це важливий інструмент 
розвитку бізнесу в аграрному секторі. Проте, необхідно розуміти загальні 
тенденції розвитку малого та середнього підприємництва в галузі. Через 
неорганізованість малого бізнесу досить складно забезпечити виробництво 
якісного, безпечного і доступного за ціною продукції і впровадження елементів 
системи НАССР. Важливa проблемa, на думку Івана Стефанишина – це 
відсутність ідентифікації продукції.  

Рентабельність вирощування зернових 
культур, сої та ріпаку в поточному році буде 
позитивна, проте вирощування картоплі може 
бути збитковим, крім випадку вирощування 
насіннєвої продукції. 

 Виробництво органічної продукції 
загалом цікавий напрям бізнесу, проте в 
умовах зниження платоспроможності 
населення України може бути доволі 
ризиковим при орієнтації збуту тільки на 
внутрішній ринок. Крім того, успішний бізнес 
в органічному сегменті виробництва 
агропродукції можливий лише при глибокому 

Дослідження свідчать, що в Україні в 
2016 році 52 % збуту продукції в роздрібній 
торгівлі здійснюється мережами 
супермаркетів. Зростає також збут через 
інтернет-торгівлю. Саме тому виробники, на 
думку І. Стефанишина, мають забезпечити 
систему виробництва агропродукції, яка 
відповідає технологічним потребам мереж 
супермаркетів.  

розумінні фізіології рослин, – наголосив експерт. 

Наостанок Іван Стефанишин відзначив, що ТзОВ «РСП «Шувар» на даний 
час реалізує ряд проектів для організації системи торгівлі та збуту продукції за 
європейською моделлю.  

Заступних директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила 
Гончаренко відповіла на актуальні питання 
товаровиробників Львівщини, зокрема  відносно 
можливостей,  часового періоду та особливостей подачі 
заявок для одержання фінансової підтримки за 
бюджетними програмами в 2017 році.     
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Заступник голови правління ЦКС «Анісія» Марія Чупило 
розповіла учасникам круглого столу,  що в 2016 році було 
надано кредитів на підтримку розвитку агросектору на                        
2 млн.грн. «Ми свідомо йдемо на зниження відсоткової 
ставки для кредитування агровиробників на 10% порівняно із 
споживчим кредитуванням і кредитна спілка йде на певні 
збитки при їх наданні. Проте,  ЦКС «Анісія» всебічно сприяє  
участі фермерів-позичальників в оформленні документів для 
участі в обласній програмі підтримки агропромислового 
комплексу, що фактично зумовлює переплату за кредитом у  
6-11% річних», – сказала Марія Чупило.  

Від Марії Чупило учасники круглого столу дізналися також про кредитні 
продукти, які кредитна спілка пропонує позичальникам-виробникам 
сільськогосподарської продукції на Львівщині.   

Керівник Мостиського відділення ЦКС «Анісія» Теодозія Баран розповіла 
про роботу з позичальниками аграрного сектору, зокрема і сприяння в наданні 
інформації для роботи районними управліннями (відділами) агропромислового 
розвитку. Т. Баран детально розповіла про алгоритм роботи із малими та 
середніми позичальниками в аграрному секторі. Після одержання заявки 
інспектор кредитної спілки, як правило, виїздить на місце і вже протягом 2-3 днів 
приймається рішення і надаються кошти, необхідні для розвитку виробництва. 
Кредит надається позичальнику з урахуванням циклічності галузі і 
нестабільності надходження грошових потоків в різні періоди року. 

Учасник круглого столу Андрій Шишак  – 
керівник ТзОВ «Шишаки» Городоцького 
району Львівщини розповів про успішний 
досвід співпраці з кредитною спілкою 
протягом останніх трьох років, що фактично 
дозволило йому зберегти бізнес і навіть в 
існуючих умовах розвивати виробництво. 

Власний успішний досвід одержання  
кредитів для розвитку бізнесу в кредитних 
спілках учасникам заходу представили також 
голова ФГ «Гренд» Мирослав Шегинський    та  

ФГ «Пролісок» Любомир Хавунко з Мостиського району та Пустомитівського 
районів Львівщини відповідно. 

Підсумовуючи результати засідання круглого столу голова правління ЦКС 
«Анісія» Володимир Сидоровський зазначив, що бажання влади допомогти 
фермерам є, а кредитна спілка зробить все для того, щоб сприяти трударям в 
полі максимально піднятися на вищий рівень ефективності виробництва. 
В.Сидоровський також розповів про соціальні проекти  кредитної спілки, 
зокрема видання дитячої літератури – книжки «Казки Старого Лелеки» і 
спрямування понад 0,5 млн. грн. на підтримку малозабезпечених і бідних.                   
«Ми допомагаємо тим, хто цього потребує і для цього звертається до нас з 
проблемою», – резюмував Володимир Сидоровський. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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У період з 23 грудня 2016 року до 25 січня 2017 року за підтримки обласної 
державної адміністрації та обласної ради в сквері перед Львівською обласною 
радою (м. Львів, вул. Винниченка, 16) відбуватиметься соціальний різдвяний 
ярмарок фермерської продукції – «Добрі традиції Галичини». 

Учасниками ярмарку будуть сільськогосподарські підприємства, 
підприємства харчової промисловості, фермерські господарства, кооперативи, 
виробники органічної продукції, суб’єкти малого та мікропідприємства. 
Мешканці та гості міста матимуть можливість придбати різноманітну 
продукцію за цінами виробників, а саме: хлібобулочні та кондитерські вироби, 
молочну та м’ясну продукцію, борошно, яйця, рибу, продукцію бджільництва, 
фіто чаї, органічну продукцію та багато іншого. 

На відвідувачів чекають колядування творчих колективів області, виступи 
вертепів, конкурси, українські забави, приготування українських традиційних 
страв, смачні пампухи, млинці, печиво тощо. 

Ярмарок організовують Департамент агропромислового розвитку та 
департамент з питань культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації для популяризації та підтримки місцевих виробників. 

Запрошуємо львів’ян та гостей міста відвідати захід. 

Львівські товаровиробники приймуть участь  

у різдвяному фермерському ярмарку «Добрі традиції Галичини»  
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На Львівщині обговорили проблеми  

та перспективи розвитку гірських районів 

10 грудня 2016 року у с. Плав’я 
Сколівського району Львівщини 
відбувся круглий стіл на тему:  
«Проблеми та перспективи розвитку 
гірських районів України». 

Участь в роботі круглого столу прийняли голова Верховної Ради України 
Андрій Парубій, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голови  
обласних рад Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей.   

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у своєму виступі зазначив, 
що принципово важливим для забезпечення розвитку сільських територій в 
гірських районах є розвиток інфраструктури, стимулювання розвитку сільського 
зеленого туризму, розвиток галузей тваринництва і стримування нелегальної 
вирубки лісових масивів.  

Системний  розвиток галузей тваринництва в гірських районах, на думку 
голови парламенту, дозволить створити економічні переваги і стане додатковим 
елементом туристичної привабливості. Додаткові соціальні преференції у вигляді 
доплати до заробітної плати та пенсії створюють позитивну основу для населення, 
проте певною мірою стримують залучення інвестицій. Вирішення екологічних 
проблем територій і збереження культурної спадщини, що зберігається  в гірських 
районах України, також є принципово актуальними питаннями.  

Перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України В’ячеслав Негода відзначив шляхи розв’язання проблемних аспектів 
формування об’єднаних територіальних громад в гірських районах. Заступник 
міністра зазначив, що перспективні напрями розвитку гірських районів і 
пріоритетні напрями повинні відображатися в стратегіях розвитку областей. 
Гірські території, як свідчить досвід європейських країн, це позитивна 
територіальна преференція, яка завдяки правильному використанню фінансових 
ресурсів по проектах Державного фонду регіонального розвитку і проектів 
міжнародної технічної допомоги може створити нові точки конкурентних переваг 
і робочі місця. В’ячеслав Негода у своєму виступі також навів позитивний 
приклад формування спроможної Яремчанської об’єднаної громади Івано-
Франківської області в гірському районі. 
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Народний депутат України Оксана Юринець звернула увагу на 
необхідність створення депутатського об’єднання представників парламенту з 
чотирьох областей для активного відстоювання інтересів і проектів для 
вирівнювання економічного розвитку гірських районів.    

Представники місцевих рад в рамках заходу висловили власні пропозиції 
стосовно забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку. 
Власний досвід розвитку гірських районів представили також голови 
Сокальської та Самбірської районних рад Микола Романишин і Микола Фрей.  

Учасники круглого столу підписали багатосторонню декларацію, яка 
передбачає, зокрема, розробку програми розвитку Українських Карпат та її 
узгодження з міжнародними партнерами в межах єврорегіонів.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Не дивлячись на значний потенціал агропромислового комплексу та його 
потреби у розвитку, на сьогодні не всі виробники мають змогу отримати 
фінансування від Банку і особливо це стосується невеликих виробників 
(фермерських господарств). Це пов’язано із вимогою багатьох банків щодо 
розміру річної виручки від реалізації, прибутку, розміру самого господарства та 
інших факторів, які унеможливлюють отримання кредиту. 

Цінуючи кожного Клієнта, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» запрошує як малі, так і 
великі фермерські та сільськогосподарські підприємства на обслуговування до 
Банку. Розпочавши свою роботу як Банк-партнер для агропромислового 
комплексу, на сьогоднішній день у Банку є досвід співпраці та розуміння потреб 
сільгоспвиробників, що втілюється у поточних банківських продуктах, які 
пропонуються Банком. 

По-перше – це сам пакет розрахунково-касового обслуговування                                      
«Агро-партнер», який на сьогодні є одним з найдоступніших на ринку та 
забезпечує платність на залишки на поточному рахунку в розмірі 7% річних. 

Різноманітність кредитних програм охоплює всі потреби 
сільгоспвиробників – від поповнення обігових коштів для покриття касових 
розривів, до придбання або модернізації основних засобів. Мінімальна сума 
кредиту на сьогодні становить еквівалент 500 000,00 грн., строк кредитування 
до 2-х років. Графік погашення встановлюється відповідно до сезонності 
бізнесу. Для зручності Клієнта, на попередньому етапі аналізу кредитної заявки 
Банк запитує лише останню фінансову звітність для погодження параметрів 
майбутньої угоди на попередньому розгляді кредитного комітету. У разі 
погодження попередньої заявки, у Клієнта запитується пакет документів на 
кредит. 

Для Клієнтів, які мають значні залишки на поточних рахунках, в                             
ПАТ «АБ «РАДАБАНК» є пропозиції щодо розміщення коштів на депозитних 
рахунках або на поточних рахунках, які будуть задовольняти потреби у 
оперативному розпорядженні власними коштами та будуть забезпечувати 
максимальну дохідність. 

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

грудень, 2016 / № 23 (46) 
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Обговорення перспектив розбудови 

Аграрних палат в Україні 

5 грудня у Києві відбувся урочистий прийом в рамках десятиріччя 
Німецько-українського агрополітичного діалогу, ініціатором проведення якого 
виступив Посол Німеччини в Україні п. Ернст Райхел. 

В межах заходу відбулася зустріч голови управи Львівської Аграрної 
палати Ігоря Вуйцика з Міністром аграрної політики та продовольства України 
Тарасом Кутовим та керівником проекту Німецько-український агрополітичний 
діалог Фолькером Зассе. 

   

Джерело: Львівська Аграрна палата 

При зустрічі з галузевим міністром Т. Кутовим Ігор Вуйцик обговорив 
перспективні напрями реалізації  аграрної політики на регіональному рівні, 
представив перелік актуальних проблемних питань, які хвилюють 
агровиробників Львівщини і обговорив можливості ініціювання прийняття в 
парламенті законопроекту  «Про Аграрні палати в Україні».  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Конгрес експортерів продовольства у Києві 

Експорт сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у 

поточному році є важливим джерелом валютних надходжень в економіку 

України в поточному році. 

З метою обговорення сучасних тенденцій розвитку глобальних 

продовольчих ринків 1 грудня 2016 року у Києві відбувся Конгрес експортерів 

продовольства “Ukrainian Food 2016”, ініціатором проведення якого виступили 

Всеукраїнська Аграрна Рада та Рада з питань експорту продовольства. 

Із вступним словом до учасників конгресу звернулася заступник міністра 
аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції 
Ольга Трофімцева, яка наголосила, що експорт продукції аграрного сектору за                    
9 місяців 2016 року перевищив 10 млрд. дол. США, проте продукція високого 
ступеня переробки становить 25 %.  

Голова Держпродспоживслужби України Володимир Лапа в своїй доповіді 
визначив основні напрями діяльності компетентного органу щодо гармонізації 
законодавства з вимогами до європейського. На даний час законопроекти про 
корми та про інформування споживачів вже знаходяться на різних етапах розгляду 
та затвердження. 

Національний експерт ФАО з питань ветеринарної медицини                  
Віталій Башинський у своїй доповіді відзначив, що вимоги по благополуччю 
утриманню курей-бройлерів в Україні відповідають вимогам ЄС, а підприємства 
по утриманню курей-несучок в Київській та Полтавській областях вже пройшли 
три аудити ЄС. Проте, ймовірно, що 60 % підприємств-виробників курячих яєць з 
нині діючих в Україні навряд чи зможуть досягнути вимог ЄС стосовно “animal 
welfare”,– підкреслив В. Башинський.  

Значна увага на конгресі приділялася і питанням організації ефективної 
системи логістики вантажів з аграрною продукцією, зокрема на ринки країн 
Середньої Азії та Китаю, а також розгляду сучасних тенденції економічної та 
фінансової політики  України для сприяння експорту.  

В межах заходів конгресу відбулися чисельні двосторонні зустрічі 
(нетворкінг) вітчизняних виробників сільськогосподарської та продовольчої 
продукції із представниками з країн Азії, Африки, Європи. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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13 грудня 2016 року у Києві відбулася Міжнародна конференція «Система 
дуальної аграрної освіти – план впровадження в Україні». Ініціаторами 
проведення конференції виступили  ДУ «НМЦ «Агроосвіта», проект Німецько-
український агрополітичний діалог, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України. 

Доповідачі конференції наголошували у доповідях, що система дуальної 
освіти забезпечує стабільну підготовку для ринку праці фаховопідготовлених 
спеціалістів в галузі сільського господарства. Водночас, вітчизняна система 
аграрної освіти орієнтована в основному на теоретичне навчання, що не 
відповідає вимогам аграрного бізнесу. Таким чином, суттєво  ускладнюється 
пошук першого робочого місця. 

Представники системи аграрної освіти бачать позитивні зміни в системі 
підготовки кадрів через впровадження системи дуальної системи освіти за 
європейським досвідом, наприклад враховуючи успішний досвід в Німеччині та 
Франції. 

Власний погляд на запровадження та функціонування дуальної системи 
навчання учасникам конференції представили  зарубіжні експерти – керівник 
аграрного підприємства Німеччини «Trumann» Бернд Труманн, представник 
професійної школи міста Уельцена Ганс-Йохен Майєр і заступник керівника 
проекту «Аграрний демонстраційний та навчальний центр» Олександр Цайн.  

Участь в конференції і позицію щодо 

участі Аграрних палат в підготовці 

кваліфікованих кадрів через впровадження 

дуальної системи навчання в рамках 

дискусії представив голова управи 

Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик.  

Учасники конференції визначили комплекс заходів та подальших кроків 

для впровадження системи дуальної освіти в Україні із визначенням 

відповідальних установ для проведення в подальшому  семінарів і тренінгів 

для послідовного впровадження в Україні. 

Перспективи впровадження системи 

дуальної аграрної освіти 

в Україні 
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8 грудня 2016 року у Києві відбулася 
VIII Міжнародна конференція «Ведення 
аграрного бізнесу в Україні», ініціатором 
проведення якої виступила Асоціація 
«Український клуб аграрного бізнесу 
(УКАБ).  

У Києві відбулася VIII Міжнародна конференція  

«Ведення аграрного бізнесу в Україні» 

Визначення сучасник тенденцій економічного розвитку аграрного сектору 
надзвичайно актуально з урахуванням впливу глобальних економічних процесів 
на розвиток світових аграрних ринків та України. 

У вступному слові до учасників конференції звернувся президент УКАБ 
Алекс Ліссітса, який відзначив, що трендом року є посилення експортної 
орієнтації галузей аграрного сектору України. Водночас, істотні проблеми в 
галузях тваринництва, оскільки внаслідок непростої епізоотичної ситуації в 
другій половині 2016 року закрили для національних товаровиробників 
європейські ринки курячого м’яса. На думку А. Ліссітси, сучасні технології, 
зокрема і ІТ-рішення, вже за 5-7 років докорінно змінять організацію бізнес-
процесів в аграрному бізнесі України. 

Генеральний директор УКАБ Тарас Висоцький відзначив у доповіді, що 
частка аграрного сектору в генеруванні експортних валютних надходжень зросла 
за 2013-2016 рр. з 27% до 40 %. Водночас, 81% надходжень у структурі експорту 
в поточному році (8,5 млрд. дол. США) забезпечують зернові та олійні культури, 
а 14 % (1,1 млрд. дол. США) за рахунок експорту продукції тваринництва.  

 Підприємства аграрного сектору лише у формі сплати податку на доходи 
фізичних осіб перерахували до місцевих бюджетів 5,1 млрд.грн., – відзначив 
Тарас Висоцький.  

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий 
наголосив у своєму виступі на реалізацію положень Стратегії «3+5». В проекті 
Державного бюджету України на 2017 рік на підтримку галузей сільського 
господарства передбачено 5,5 млрд грн. (або 1% вартості валової продукції 
сільського господарств), – підкреслив міністр. Із зазначеної суми, 300 млн. грн. 
буде передбачено на компенсацію процентних ставок за залученими 
агровиробниками кредити. Також буде напрацьовуватися система автоматичного 
відшкодування для підприємств окремих галузей сплаченого ними ПДВ. 
Спеціальний режим сплати ПДВ підприємствами аграрного сектору з 
наступного року на вимогу МВФ буде анульовано, – підкреслив Тарас Кутовий. 
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Керівник проекту Німецько-український агрополітичний діалог Фолькер 
Зассе у своїй доповіді зробив прогнозні оцінки стосовно динаміки 
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в Україні на 
період до 2013 року з урахуванням регіональної специфіки розміщення 
продуктивних сил з використанням прийнятої в Німеччині аналітичної моделі 
AGREMOD.  

В межах першої дискусійної панелі конференції галузевий міністр Тарас 
Кутовий відзначив, що з наступного року почне діяти програма компенсації 
витрат на придбання сільськогосподарської техніки українського 
виробництва. На даний час цей перелік налічує понад 30 видів техніки, 
локалізація виробництва яких на території України перевищує 50%. Ведуться 
також перемовини щодо виробництва в Україні техніки для потреб аграрного 
сектору індійською компанією «Mahindra».  

Міністр наголосив, що питання ринку землі на даний час входить в 
трійку провідних суспільно обговорюваних тем, проте необхідно дати 
поштовх певним незворотним процесам, що забезпечать прогрес аграрного 
сектору. Тарас Кутовий відзначив, що через процес приватизації держава 
зробила власниками землі на селі практично всіх людей; але не всі реально 
хочуть на ній працювати.  

В межах другої частини конференцій на окремих дискусійних панелях 
обговорювалися питання впровадження сучасних технологій виробництва, 
розвитку експортних ринків, корпоративної соціальної відповідальності 
бізнесу та доступу до джерел фінансування підприємств агросектору. 
Важлива увага також приділялася дискусійні панелі на якій обговорювалися 
питання земельної реформи.  

Президент Земельної спілки України Андрій Кошиль у своїй доповіді 
звернув увагу на позитив законодавчого врегулювання проблеми 
розпорядження земельними ділянками померлих сільських жителів. На думку 
експерта, площа земель відумерлої спадщини в Україні вже давно перевищує 
площі окремих країн ЄС, але місцеві ради не можуть одержати адекватного 
доходу в бюджети від  використання таких земель. Актуальною тенденцією 
земельних відносин на селі є збільшення кількості укладених договорів 
емфітевзису, кількість яких в 2016 році перевищує 11,3 тисяч.  
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На думку керівника компанії «Smart Farming» Артема Беленкова, 
проблеми управління земельними масивами середніх та великих аграрних 
підприємств можуть виникати з наступних причин: неправильне оформлення 
документів, невідповідність в укладених договорах оренди, неспівпадіння 
площ полів або технічні втрати орендованої землі. 

В межах дискусійної панелі присвяченої експорту аграрної продукції 
експерт Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) 
Володимир Гонтар окреслив перспективи експорту м’яса на ринки країн 
регіону Субсахарської Африки – Нігерії, Анголи, Гани, Демократична 
Республіка  Конго та Кот-д’Івуару. Перспективними продуктами 
національного експорту на зазначений ринок, на думку В. Гонтара, може бути 
м’ясо, сухе молоко та молокопродукти. 

На думку виконавчого директора УКАБ Олександра Жемойди, в 
найближчі два роки експорт може бути базовою орієнтацією агросектору 
України. 

Власний досвід експансії на зовнішній ринок продукції птахівництва 
презентувала представник компанії «Миронівський Хлібопродукт» 
Олександра Ковальчук. Експерт відзначила, що за 9 місяців 2016 р. експорт 
курятини виробленої компанією «МХП» зріс на понад 40%  – до 145,2 тис.т. 
На даний час м’ясо птиці експортується в 65 країн, з яких в поточному році 
додалися ринки Азербайджану, Малайзії, Мальдів, Габону, Гамбії, Сьєрра-
Леоне і Кот-д’Івуару.  

В завершальній частині конференції в урочистій атмосфері нагороджені 
компаній, які досягли найвищих показників врожайності зернових культур, 
сої, гороху та картоплі в рамках номінацій проекту УКАБ «Обжинки-2016».  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Роботодавці повинні будуть пояснювати 

причини при звільненні: законопроект  

8 грудня у Верховній Раді зареєстровано законопроект №5511 “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо трудових прав)”. Автором цього 
проекту Закону є Прем’єр-міністр України В. Гройсман. 

 Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект №5511 розроблено з 
метою: 

- удосконалення національного законодавства про працю та зайнятість в 
частині правового захисту працівників у разі масового звільнення; 

- законодавчого врегулювання питань відновлення порушених прав осіб, які 
зазнали дискримінації у сфері праці, в тому числі на основі расової, етнічної 
приналежності, сексуальної орієнтації, сімейного стану, наявності інвалідності 
тощо. 

 Законопроектом передбачено внесення до змін до Кодексу законів про працю 
України та Закону України “Про зайнятість”. Зокрема: 

1) Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. 
На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 
особа зобов’язані письмово повідомити про причину такої відмови. 

Особі може бути відмовлено в прийнятті на роботу, якщо така робота 
протипоказана їй за станом здоров’я, що підтверджується медичним висновком, 
або за наявності встановлених законом обмежень щодо використання праці 
деяких категорій осіб на певних роботах. 

Будь-які прямі або непрямі обмеження прав працівників при укладенні, зміні 
та припиненні трудового договору не допускаються. 

2) Запропоновано встановити обов’язок роботодавців повідомляти про 
заплановане масове вивільнення профспілкового представника та подавати 
профспілкам необхідну інформацію для розроблення конструктивних заходів зі 
зменшення масштабу вивільнення на підприємствах і посилення відповідальності 
за порушення порядку інформування роботодавцем профспілок про масове 
вивільнення. Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є одноразове або 
протягом одного місяця: вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з 
чисельністю працівників від 20 до 100; вивільнення 10 і більше відсотків 
працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 100 до 300; вивільнення 
30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників 300 і більше. 

3) Запропоновано передбачити в чинному законодавстві норми 
щодо недопущення дискримінації в оголошеннях про працевлаштування та щодо 
надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою 
про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди. 

У випадку прийняття, цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем 
його опублікування. 
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Верховна Рада України  підтримала 

зміни до Податкового кодексу 

8 грудня Верховна Рада України підтримала законопроект №5368 про 
внесення змін до Податкового кодексу України  на підтримку якого виступили 
галузеві асоціації. 

«Даним законопроектом передбачається запровадження єдиного 
публічного реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ. Також, важливим 
моментом є те, що відтепер буде створений автоматичний механізм блокування 
реєстрації ризикованих податкових накладних. Тобто, платнику податків 
необхідно буде довести документально, що проведена ним операція не є 
фіктивною. Водночас з цим, Державна фіскальна служба України (ДФСУ) уже 
не зможе розривати договори на визнання електронних документів», –  
прокоментував заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло 
Соколов. 

Законопроект пропонує декілька важливих новацій: 
в частині адміністрування 

• запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків 
(доступ до всієї податкової інформації про платника, проведення звірки 
розрахунків з бюджетом, заповнення та подання податкової звітності, 
управління надміру сплаченими коштами, реєстрація податкових та акцизних 
накладних, інформування про перевірки та надання актів або довідок перевірок, 
листування з контролюючим органом); 
• зміна критеріїв належності платника податків до категорії великих 
платників податків: збільшено показник сплати платежів до державного 
бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн. грн.; критерій 
доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування змінено на 
критерій загального обсягу постачання у розмірі 1 млрд. грн.; 
• ведення відкритого реєстру заяв про розстрочення та відстрочення 
грошових зобов'язань або податкового боргу на сайті ДФС; 
• план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на сайті 
ДФС; 
• встановлення 30 денного строку протягом якого може бути проведена 
камеральна перевірка (на сьогодні такий строк встановлений лише по податку 
на додану вартість); 
• збільшення контролюючим органам строку надсилання повідомлення про 
місце і час проведення розгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 робочих 
днів до дня їх розгляду; 
• ліквідація податкової міліції та створення нового органу – Фінансова 
поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом; 
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в частині трансфертного ціноутворення 
з метою зменшення адміністративних витрат підприємств малого бізнесу 

(низькі вартісні показники визнання операцій контрольованими та значна 
девальвація гривні зумовлюють необхідність підготовки звітності та документації 
з трансферного ціноутворення представниками малого бізнесу, що призводить до 
додаткових витрат) пропонується для визнання операцій контрольованими: 
1. річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за 
правилами бухобліку, збільшити з 50 до 150 млн. грн. за податковий (звітний) рік; 
2. обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом, 
визначений за правилами бухобліку, збільшити з 5 до 10 млн. грн. за податковий 
(звітний) рік. 

в частині податку на прибуток 
запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул 

(застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для 
підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір 
нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) 
працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови 
відповідності критеріям: 
1. утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року; 
2. діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний 
обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у 
яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила 
від 5 до 20 осіб; 
3. які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому 
законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній 
календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) 
становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників 
становила від 5 до 50 осіб; 

в частині податку на додану вартість 
• запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування 
ПДВ, відповідного до якого орган, що здійснює казначейське обслуговування 
бюджетних коштів буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, які 
підлягають відшкодуванню з бюджету; 
• запровадження публічного Тимчасового Реєстру заяв про повернення суми 
бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, та по яких станом на 
1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету; 

в частині податку на доходи фізичних осіб 
надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо 

отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації 
без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним 
періодом). 
Джерело: Всеукраїнська Аграрна Рада 
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Для формування податкового кредиту  

достатньо електронної митної декларації 

Державна фіскальна служба України (ДФСУ)  у листі від 18.11.2016 р. 
№24934/6/99-99-15-03-02-15 роз’яснила, що з метою визначення дати 
виникнення ПЗ з ПДВ у разі експорту товарів, датою оформлення митної 
декларації вважається дата завершення процедури митного оформлення 
експортної операції. Вона визначається за фактом проставлення посадовою 
особою митного органу на всіх аркушах такої повної декларації або додаткових 
декларацій до попередніх, тимчасових або періодичних митних декларацій 
відбитку особистої номерної печатки, а в разі електронного декларування – за 
фактом засвідчення ЕЦП посадової особи митного органу електронної митної 
або електронної додаткової декларації після перетворення її у візуальну форму. 

При цьому в разі митного оформлення товарів із використанням електронної 
митної декларації для формування податкового кредиту оформлення електронної 
митної декларації на паперових носіях не є обов’язковим. 

З приводу надання копій електронних митних декларацій контролюючим 
органам при проведенні перевірок підприємства зазначено, що у разі здійснення 
митного оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, з 
використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація 
надається контролюючим органом за місцем митного оформлення 
контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків і для 
додаткового надання платником податку до контролюючого органу її копій немає 
підстав. 

Копії митних декларацій надаються платником до контролюючих органів у 
випадку, якщо митне оформлення здійснювалося з використанням не 
електронної, а звичайної митної декларації (оформленої на паперових бланках із 
відтисками печаток). 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Прийнято законопроект про державну підтримку  
сільського господарства 

  
8 грудня п.р. Верховна Рада України підтримала законопроект № 5131 про 

щорічну державну підтримку аграрного сектора в розмірі не менше 1% валової 
продукції сільського господарства України. Галузі, яким буде надана 
держпідтримка –  тваринництво, садівництво і виноградарство, овочівництво.  

Також, згідно з цим законопроектом, для закупівлі вітчизняної техніки і 
обладнання з суми підтримки використовується не менше 10% в 2017 році, 15% 
в 2018 році, 20% в 2019-2021 роках. 
Джерело: www.uacouncil.org 
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6 грудня 2016 року на офіційній інтернет-сторінці Мінагрополітики 
оприлюднено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної 
інформації з нього”. У пояснювальній записці зазначено, що вказаний проект 
закону розроблено Дергеокадастром України з метою забезпечення 
децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, 
запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у 
частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими 
інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням 
веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису, 
скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до                     
7 робочих днів.  

7 грудня 2016 року на офіційній інтернет-сторінці  Мінагрополітики 
розміщено проект наказу “Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й 
оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на 
хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах”. 

В пояснювальній записці до проекту наказу зазначено, що документ 
розроблено з метою зниження витрат експортерів, що виникають внаслідок 
відсутності можливості формування експортних партій на припортових 
елеваторах, законодавчо дозволити змішувати різні класи зерна в транспортних 
засобах (морських суднах). З цією метою пропонується внести зміни до Інструкції 
і дозволити експортерам зерна формувати експортні партії відповідно до вимог 
експортних контрактів в елеваторних місткостях.  

13 грудня 2016 року оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів 
України  “Про затвердження порядку Формування вартості послуг із проведення 
сертифікації у сфері насінництва та розсадництва”.  

13 грудня 2016 р. Мінагрополітики оприлюднив на офіційній інтернет-
сторінці відомства проект наказу “Про затвердження Інструкції з профілактики та 
боротьби з африканською чумою свиней”. Зазначена Інструкція визначає порядок 
проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання свиней на 
африканську чуму свиней (далі – АЧС), ветеринарно-санітарних заходів у 
випадках прояву хвороби серед свиней у господарствах різних форм власності, у 
тому числі приватному секторі, дикій фауні та оздоровлення їх від АЧС, 
поводження з продукцією свинарства, одержаною в неблагополучних 
господарствах щодо АЧС, та є обов’язковою для виконання господарствами 
незалежно від форми власності і підпорядкування, користувачами мисливських 
угідь, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами, 
спеціалістами ветеринарної медицини, органами місцевого самоврядування. 

15 грудня п.р. Мінагрополітики оприлюднило проект наказу “Про 
затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що 
використовуються для потреб рибного господарства”. 
 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

 
 

Мінагрополітики оприлюднило проекти нормативно-правових актів  
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2 грудня 2016 року в департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА 
відбулися земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки разом із водним об’єктом, який знаходиться на території Свитазівської 
сільської ради Сокальського району Львівської області. 

Під час торгів  вартість лоту по земельній ділянці, площею 3,4216 га, в тому 
числі під водним об’єктом 2,8925 га, була збільшена у три рази (а саме: стартовий 
розмір річної орендної плати становив 4333 грн. 66 коп., а ціна продажу лоту – 
12004 грн. 84 коп.). Варто повідомити, що даний водний об’єкт, право оренди 
якого продано на земельному аукціоні, перебуває у задовільному стані. 

Департамент екології та природних ресурсів  готує документацію на дев’ять 
водних об’єктів, право оренди на які вже невдовзі буде виставлено на аукціон: 

1. Земельні ділянки разом із водними об’єктами, що розташовані на території 
Грушівської сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району 
Львівської області, площею 2,3031 га, 2,0027 га, 0,2702 га, в тому числі площа 
водного об’єкта 1,4606 га, 1,5251 га,0,1430 га; 

2.  Земельна ділянка разом із водним об’єктом, що розташовані на території 
Добрянської сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району 
Львівської області, площею 21,4741 га, в тому числі площа водного об’єкта 
19,5375 га; 

3. Земельна ділянка разом із водним об’єктом, що розташовані на території 
Любельської сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району 
Львівської області, площею 2,2145 га, в т.ч. площа водного об’єкта 1,6953 га; 

4. Земельна ділянка разом із водним об’єктом, що розташовані на території 
Никловицька сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району 
Львівської області, площею 7,5686 га, в т.ч. площа водного об’єкта 7,0809 га; 

5.  Земельна ділянка разом із водним об’єктом, що розташовані на території 
Добрянської сільської ради (за межами населеного пункту) Городоцького району 
Львівської області, площею 21,4741 га, в тому числі площа водного об’єкта 
19,5375 га; 

6.  Земельна ділянка разом із водним об’єктом, що розташовані на території 
Ролівська сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району 
Львівської області, площею 8,2345 га, в т.ч. площа водного об’єкта 6,3251 га; 

7. Земельна ділянка разом із водним об’єктом, що розташовані на території 
Соколівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського р-ну 
Львівської обл., площею 2,3310 га, в тому числі площа водного об’єкта 1,7236 га. 
Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації  

На Львівщині відбувся аукціону з продажу  

права оренди земельної ділянки  

разом із водним об’єктом 
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Протягом 2016 року оголошено проведення 1340 земельних аукціонів, що 
на 31% більше, ніж аналогічного періоду минулого року. Основна маса цих 
аукціонів спрямована на продаж права оренди земель сільськогосподарського 
призначення. 

За розрахунками Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, 
земельний аукціон є значно прибутковішим для держави у випадку, якщо 
виставляти на продаж право оренди земельних ділянок великими 
масивами.  Порівнюючи результати земельних аукціонів проведених протягом 
року, земельні ділянки з більшою площею значно підвищують рівень 
конкуренції між учасниками торгів, що в свою чергу призводить до росту ціни. 

Рівень конкуренції  корелює з ростом відсоткової ставки яку готові платити 
орендарі за оренду землі. Так, під час торгів де була присутня реальна 
конкуренція,  за масиви понад 50 га запропонована учасниками орендна плата 
зросла в середньому на 17% від стартової. За масиви  землі площею від 35 до 15 
га запропонована ціна зросла в середньому на 9 % від стартової, за площі до                     
10 га – ціна зросла в середньому на 10 % від стартової. 

Орендарі готові платити більше за більші площі земельних ділянок єдиним 
масивом, орендна плата від яких надходить до казни громад. Все вищезазначене 
підтверджує необхідність активно впроваджувати політику консолідації земель в 
Україні, що принесе до бюджету місцевих громад більше коштів та сприятиме 
розвитку сільського господарства в цілому. 

 Відповідно до положень Податкового Кодексу мінімальний розмір 
орендної плати не може становити менше 3% від нормативно грошової оцінки 
земельної ділянки. У 2016 році Держгеокадастр як розпорядник земель та 
організатор торгів, встановлює стартову ціну на рівні 8% від нормативно 
грошової оцінки.  
Джерело: www.ucab.ua 

Як консолідація земель збільшить дохід громад? 

У Верховній Раді зареєстрували законопроект 
 “Про обіг сільськогосподарських земель” 

13  грудня 2016 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону 
України  зареєстрували законопроект “Про обіг сільськогосподарських 
земель” № 5535.  

Мета законопроекту – запровадження в обіг сільськогосподарських 
земель у декілька етапів та відміна мораторію з 1 липня 2017 року.  
Джерело: www.rada.gov.ua 
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Споживання імпортних помідорів в Україні цього року збільшилось майже 
у два рази. Як стало відомо «Інфо-Шувар», за 11 місяців поточного сезону 
українські імпортери придбали на зовнішньому ринку майже 33 тис. т. 
помідорів. Цей обсяг майже у два рази перевищує результати всього 
минулорічного сезону, коли загальний обсяг імпорту склав трохи більше ніж    
16 тис. т. Експерти ринку повідомляють, що наразі, майже весь томат, який 
пропонується в Україні, – це імпортна продукція, яка до того ж почала 
дешевшати останніми днями. 

«Починаючи з листопада, ринок помідорів в Україні маже повністю 
формується за рахунок пропозиції імпортного томату. Через великі витрати на 
опалення та освітлення теплиць, собівартість українських тепличних томатів 
взимку стає надто високою для того, щоб ця продукція була спроможна 
конкурувати на внутрішньому ринку. Саме тому, у зимовий період,  томат на 
«доосвітленні» вирощують у невеличкому обсязі одиничні господарства,  під 
замовлення роздрібних мереж. Решта тепличних  комбінатів, на період з 
листопада по березень включно, призупиняють роботу», – розповідає Тетяна 
Гетьман, експерт плодоовочевого ринку Східної Європи. 

 Туреччина стала головною причиною такого суттєвого зростання 
пропозиції  відносно дешевих імпортних помідорів взимку. Через втрату ринку 
РФ, яка ще у січні 2016 року ввела ембарго відносно турецьких овочів та 
фруктів, ця країна вимушена була переорієнтувати обсяги постачання на інші 
ринки збути, зокрема Україну. 

«Обмеження експорту спровокувало суттєве зниження ціни на томат в 
самій Туреччині. Через це продукція дуже помітно подешевшала  в останні дні 
і в України, – каже пані Гетьман.  За даними «Інфо-Шувар», на найбільшому 
гуртовому ринку західного регіону «Шувар», зараз гуртом імпортний томат 
пропонується за ціною  14-16 грн/кг. Це майже на 40% дешевше, ніж тиждень 
тому і в 1,5 рази нижчі за ціну, яка сформувалась у середині грудня 2015 року. 
Аналогічна ситуація спостерігається і на інших гуртових ринках країни». 

Слід відмітити, що до кінця поточного року обсяг імпорту може зрости ще 
на 7-10%,  через підвищений попит на помідор напередодні новорічних свят. 
Джерело: www.shuvar.com 

Україна в 2016 році імпортувала  

вдвічі більше томатів 
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Оптовий ринок – як соціальний проект 

 
Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку  

Понад тридцять років тому оптові продовольчі ринки 30 країн світу 
об’єднались у Всесвітній Союз оптових ринків, що є деякою противагою 
монополістам та іншим олігархічним структурам, які діють на продовольчому 
ринку світу. 

Головне завдання, що було визначено у діяльності Всесвітнього союзу 
оптових ринків – формування методів, механізмів та інструментів боротьби з 
бідністю. У всьому світі визначається, що оптові ринки – місце суспільної оцінки 
продовольчих товарів, без втручання монополій. Оптові ринки – природній 
інструмент економічної рівноваги. 

З огляду на таку філософію, хотілося б зупинитись на функції інвестицій, з 
точки зору соціально-економічного значення. Розпад державної централізованої 
оптової торгівлі продовольчими товарами, приватизація оптових та роздрібних 
підприємств, ліквідація централізованої системи розподілу сільськогосподарської 
продукції і продовольства зруйнували систему просування продовольчих товарів 
до споживача. Посилився локальний монополізм переробних підприємств та 
роздрібної торгівлі, що призвело до зростання цін,скорочення споживання 
продуктів харчування. Це посилило розвиток нецивілізованого ринку у вигляді 
безсистемної діяльності  різного роду комісіонерів, вуличних торгівців, інших 
посередників, що негативно відбилося на організації торгівлі і руху 
сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів для забезпечення 
населення. 

Враховуючи структуру сільськогосподарського виробництва у 
післяприватизаційний період, коли питома вага особистих селянських 
господарств у виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції 
складає понад 90 відсотків, а фермерських господарств в цілому трохи більше 7 
відсотків, необхідно було запроваджувати нові форми просування продукції до 
споживача, oминaючи різного роду посередників. Однією з них є оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції «Шувар», який має реєстраційний номер 1, 
згідно Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції». На 
сьогодні це багатофункціональний комплекс, який увібрав у себе кращі 
конструктивні рішення ринків Центральної та Східної Європи. Він забезпечує 
потреби покупця у свіжій безпечній продукції різних товарних груп, за рахунок 
створення максимально сприятливих умов для виробників сільськогосподарської 
продукції, переробних та торгівельних підприємств, фізичних осіб підприємців, 
сфери обслуговування. 
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З будівництвом ще двох терміналів буде завершено основний етап створення 
матеріально-технічної бази. На порядку денному митний термінал та ряд інших 
об’єктів. В цілому це біля 50 тис. метрів квадратних термінальних площ, біля 5 
тис. кв.м.  закритих та відкритих майданчиків для торгівлі продовольчими 
товарами, 40 тис. кв. м майданчик для торгівлі сільськогосподарською 
продукцією на 600 автомобілів, склади, сховища, холодильники. Це 400 магазинів, 
павільйонів та кіосків. 

Для цього задіяно сучасне торгове, холодильне та інше обладнання, 
запроваджено енергозберігаючі технології, що дає можливість оптимізувати 
витрати підприємцям та покупцям. 
           Забезпечена надійна система безпеки,прибирання 

та утилізації відходів, діє 13 підприємств і пунктів 
громадського харчування, відділення та банкомати 
трьох банківських установ для кредитування 
підприємців та інкасації готівки. На ринку знаходяться 
офіси ряду компаній,юридичних консультативних фірм, 
міжнародних аграрних проектів.  

Окрему функцію виконують виставковий та конференційний зали. Протягом 
2015 року на цих площадках проведено понад 20 виставок, конференцій, 
семінарів на актуальні ринкові теми. Серед учасників провідні вчені, практики, 
представники бізнес середовища, влади, керівники та спеціалісти іноземних 
аграрних проектів в Україні, фермери, керівники та спеціалісти 
сільськогосподарських підприємств, сільських рад, підприємці, представники 
громадських організацій та інші. 

Протягом року ринок відвідали делегації більш як третини областей України, 
представники ділових кіл Німеччини, Франції, Польщі, Болгарії. 

 Джерело:  ТзОВ “РСП “Шувар” 
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Історія створення та діяльності аграрних 

палат на західноукраїнських землях 

Андрій Доманський, доктор філософії,  

член управи Львівської Аграрної палати 

Передумовою створення аграрних (хліборобських) палат на території 
західноукраїнських земель  була складна економічна та суспільно-політична 
ситуація.   

Частина українських земель, яка внаслідок історичних обставин опинилася у 
складі Австро-Угорської імперії і складала значну частку (8,1%) її території 
внаслідок революційної  реформи 1848 року з ліквідації панщини  теж була 
втягнута в процес ліквідації поміщицьких землеволодінь  і отримання землі за 
викуп. Цей процес в Галичині був довготривалий і, як зазначав відомий дослідник 
історії економічного розвитку  Степан Злупко, мав шалений опір  з боку великих 
землевласників. Автор відзначає, що земельна шляхта пов’язана часто з 
іноземним капіталом  зберігала своє монопольне становище в економіці і політиці 
ще й на початку ХХ ст. В своїх руках вони мали 2,22 млн. га або 40,3 % всієї 
продуктивної площі краю. Магнатські земельні латифундії продовжували 
панувати. Серед латифундистів були майже виключно іноземці, переважно 
польські магнати. Тільки 2,5 % площі належало українським політикам і магнатам  

Перед українськими селянами, які дістали землю виникли проблеми: перша – 
відсутність коштів для сплати за землю та відсутність основних засобів для 
обробітку землі. Довготермінові іпотечні позики з високими відсотками (12%) 
збільшували число боржників, які, не маючи можливості сплатити позику 
грошима, віддавали землю. Третьою проблемою була фахова неосвіченість селян. 
Велика велика скрута і нужда, яка виганяла людей з рідного краю. В 1890-1913 рр. 
із західноукраїнських земель за різними даними емігрувало 700-800 тисяч осіб. 

Відзначимо, що за переписом 1910 року в Галичині проживало 3791 тис. 
українців або 71,4 % від усього населення. Змагаючись за своє існування і 
збереження та розвиток українського села українська інтелігенція та духовенство 
засновують Товариство «Сільський Господар» (1899 р.), яке на кінець 1938 року 
об’єднувало майже 160 тис. членів, а їх гуртки діяли у 53,8% громад. Поряд з 
українськими діяли польські інші громадські організації, які існували і після 
одержання Польщею своєї незалежності. 

На території  Львівського воєводства проводив свою роботу львівський відділ 
Малопольського товариства рільничого з центральним осередком у Кракові, 
Товариство Господарське Східної Малопольщі у Львові, Товариство «Рільничий 
Союз», Малопольський Союз Рільників у Львові. 

Уряд відродженої речі Посполитої в перші роки свого існування проводив 
політику сприяння розвитку аграрної сфери, долучаючи до цього в певній мірі на 
західно-українських землях українську спільноту та її громадські організації. Як 
відзначає науковець Л. Радіонова, система регулювання сільського господарства в 
Польській державі мала суспільний характер, характерний для економічно 
розвинутих країн. 
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Вона базувалася на поєднанні діяльності органів державної влади, 
територіального і господарського самоврядування. Міністерство сільського 
господарства та міністерство аграрних реформ здійснювали державне управління 
процесами в аграрній сфері.  Головна земельна комісія з економічним, 
сільськогосподарським і ветеринарними відділами, Державний 
сільськогосподарський банк, Науковий  інститут сільського господарства в                  
м. Пулава визначали напрями економічної політики, забезпечували правове, 
адміністративне та економічне регулювання аграрного виробництва, 
контролювали господарську діяльність органів самоврядування. 

Визначальними чинниками розвитку сільського господарства було 
територіальне і господарське самоврядування. До них відносилися Державна 
сільськогосподарська рада при міністерстві сільського господарства, воєводські 
аграрні палати, повітові аграрні комітети, сільські ради. Воєводські аграрні 
палати в той час були головними регулятивно-координуючим органом 
сільськогосподарського самоврядування,  готували та аналізували проекти 
законів, організовували статистичні дослідження, контролювали виробничі 
процеси, аграрний ринок, а також здійснювали ревізійну та фінансово-бюджетну 
політику. У червні 1935 року було засновано Союз сільськогосподарських палат. 

Фінансування діяльності хліборобської палати здійснювалося через 
відрахування 3% з державного податку на землю і 50% відрахувань від 
самоуправлінського (воєводського) податку до податків. Відомий науковець і 
громадський діяч  Євген Храпливий вважав, що хліборобська палата могла взяти 
на себе частину функцій, які здійснюють громадські хліборобські організації, а 
також через них впливати на здійснення основних напрямів діяльності сільського 
господарства. 

Найвищим органом Хліборобської палати була Рада. Склад Ради формувався 
за таким принципом: певну кількість членів (радників) обирали повітові 
організації, друга частина обиралася за поданням міністра хліборобства і хлібної 
реформи, і третя група радників – від хліборобських організацій. Згідно з 
рішенням міністра до Ради могли бути обрані  особи, які були фахівцями в галузі 
сільського господарства або працювали у господарських організаціях як 
громадські діячі. Радники повинні мати вищу освіту, або діячі із фаховою 
агрономічною освітою не нижче середньої. 

На перших зборах Ради Львівської Аграрної палати, яке відбулося 21 березня 
1934 р., до ради обрано загалом 97 членів (радників). Про увагу, яку приділялось 
хліборобській палаті свідчить те, що на засіданні Ради був присутній міністр 
хліборобства і хлібних реформ, а також представники воєводств. На засіданні 
було обрано 19 фахових комісій, в кожній з яких було від 4 до 8 осіб. Того ж дня 
1934 року на першому засіданні Хліборобської палати було обрано її президента.  

Українські радники об’єдналися в Український клуб, засідання якого 
відбувалися в приміщенні Товариства «Сільський господар» (м. Львів,                  
пл. Ринок,10/11),куди можна було звертатися у всіх справах Хліборобської палати.  

Український клуб радників був своєрідним «сервером» в якому 
обговорювалися рішення Хліборобської палати після чого вони доносились до 
українських організацій – Tовариства «Сільський Господар», кооперативних, 
кредитних та інших організацій.  

 



29 

грудень, 2016 / № 23 (46) 

Кислотність ґрунтів та важливість вапнування 

при вирощуванні сільськогосподарських культур 

Анатолій Демчишин, директор Львівської філії  

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» 

Кисла реакція ґрунту негативно впливає на ріст і розвиток рослин, засвоєння 
ними азоту, фосфору, кальцію, магнію і сприяє надходженню в них алюмінію і 
марганцю. У рослинах, які ростуть на кислих ґрунтах, порушуються фізіологічні 
процеси, врожайність різко знижується. Висока кислотність ґрунту також 
негативно впливає на мікробіологічні процеси ґрунту. Якщо реакція ґрунту дуже 
кисла, в ґрунтовому розчині появляються рухомі іони алюмінію (інколи 
марганцю), велика концентрація яких шкідливо впливає на розвиток рослин. 

Розрізняють актуальну і потенційну (обмінну і гідролітичну) кислотність. 
Найбільший вплив на рослини і, відповідно, найбільше значення при їх 
вирощуванні має обмінна кислотність. Вона позначається символом рН і є 
від’ємним десятковим логарифмом величини концентрації іонів водню в розчині. 
Наприклад: при рН 7 – це 10-7 іонів водню в 1 л дистильованої води (без 
вуглекислого газу). Реакція такої води вважається практично нейтральною, тому 
що в 10 т води міститься лише 1 г іонів водню. Якщо в літрі води концентрація 
іонів водню становить 0,02, то пишуть рН 2 – реакція є дуже кислою, а при 
концентрації гідроксильних іонів (ОН‾) – 0,00000 001 – рН 8 реакція є лужною. 

Визначення кислотності ґрунтів має велике практичне значення. Для 
визначення потреби ґрунту у вапнуванні найчастіше користуються даними 
гідролітичної кислотності. До уваги береться також ступінь насичення ґрунту 
основами та обмінна кислотність. Ґрунти, у яких рН менше 5,5 треба вапнувати. 
За формулами визначають дозу вапна в залежності від ступеня кислотності, 
вмісту кальцію у вапняковому матеріалі тощо. 

Сільськогосподарські рослини найкраще розвиваються при рН від 5,5 до 7,5. 
Для вапнування використовують крейду, подрібнений мергель, а в районах де 

розвинута цукрова промисловість – дефекат (відходи виробництва цукру), який 
містить до 60 – 70 карбонату кальцію. І звичайно, одним з найкращих матеріалів є 
вапнякове борошно (пушонка). 

Внесення вапна в повній нормі за гідролітичною кислотністю (5-6 т/га) 
підвищує рН ґрунтового розчину на 1,3 одиниці. Вапно позитивно впливає не 
тільки на підвищення урожаю, але й на якість сільськогосподарської продукції: на 
30-40% збільшується вміст білка в озимій пшениці, на 3-5%  – вміст крохмалю у 
картоплі. 

Вміст кальцію в ґрунті не є постійною величиною. Значна його кількість 
витрачається на нейтралізацію фізіологічно кислих форм мінеральних добрив та 
на винос його урожаєм сільськогосподарських культур. 
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У Львівській області у 80 роках минулого століття щорічно вапнували приблизно 

100 тис. га і вносили 600 тис. тонн вапняку (площа сільськогосподарських угідь тоді 

становила 1 млн. 200 тис. га, з них рілля – 800 тис. га). Тоді існували програми державної 

підтримки ґрунтоохоронних заходів. З 1991 року заходи з вапнування ґрунтів різко 

знизилися і за 3-4 роки припинилися повністю. З того часу площі кислих ґрунтів почали 

швидко зростати. Сьогодні кожен 3-й гектар має кислу реакцію ґрунту, а в деяких 

районах (за винятком гірських, де площі кислих ґрунтів за своєю природою завжди кислі) 

кислі ґрунти займають більше 50%. Врожайність на таких ґрунтах різко знижується, 

коефіцієнт використання мінеральних добрив є дуже малий. 

Відрадно те, що деякі землевласники почали усвідомлювати – без внесення 

кальцієвмісних матеріалів родючість ґрунтів знижується, а врожайність 

сільськогосподарських культур є надто малою. Бо ж кальцій це не тільки матеріал для 

розкислення, але й елемент живлення рослин, запаси якого в ґрунті за 25 років 

виснажилися. В ґрунт його не вносили, а втрати відбуваються постійно. Це – і вимивання 

в підґрунтові води (він розчинний), і винесення з врожаєм, і розхід для нейтралізації 

хімічно- і фізіологічно кислих добрив, обсяги яких істотно зросли. 

В останні роки деякі землекористувачі почали проводити вапнування, не чекаючи 

нічиєї допомоги. Є декілька господарств, які вапнують свої поля протягом останніх 2-3 

років. У 2015-2016 роках найбільшу площу вапнували в ТзОВ «АПП «Львівське» (понад 

1300- 1500 га щорічно). 

У 2016 році в області почала діяти програма часткової (500 грн/га) компенсації 

витрат за проведене вапнування. Враховуючи посівну площу підприємств (341,5 тис. га) 

та кількість ґрунтів з кислою реакцією (кожен третій гектар) у Львівській області 

вапнування потрібно проводити на площі не меншій 20-23 тис. га щорічно. Коштів для 

компенсації було передбачено лише на 800 га, проте це вже добрий початок. Кошти міг 

отримати землекористувач, який провів вапнування, представив в Департамент 

агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації проектну документацію на 

вапнування і накладні про придбання вапнякових матеріалів. Проектна документація 

підтверджує наявність кислих ґрунтів, рівень їх кислотності і розраховану потребу 

вапнякових матеріалів. 

Львівською філією ДУ «Держґрунтохорона» у 2016 році було розроблено проекти на 

вапнування на площу 2019 га, зокрема 118 га ФГ «Дзвони», 87 га ФГ «Б.М.В.», 190 га ФГ 

«Під’ярків» Перемишлянського району, 115 га ТзОВ «Агро-Оптіма» Старосамбірського 

району, 116 га ФГ «Дуброва» Стрийського району, 1393 га ТзОВ АПП «Львівське» 

Пустомитівського району. Без проведення агрохімічного обстеження ґрунтів неможливо 

визначити, на яких полях потрібно проводити вапнування і скільки вносити вапнякових 

матеріалів.  

Економічна оцінка ефективності вапнування ґрунтів свідчить, що витрати на 

вапнування окуповуються приростами врожаю та чистим доходом. Післядія вапнування 

ґрунтів триває 5 років і більше. Отже, як кажуть, «хто дбає – той має». І будемо 

сподіватися, що стимулювання заходів підвищення родючості ґрунтів шляхом 

вапнування з боку Львівської обласної ради і державної адміністрації стане постійним, 

а обсяги будуть збільшуватися з кожним роком. 
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Інноваційні технології в захисті рослин  
як фактор управління урожайністю  

сільськогосподарських культур 

 Тетяна Данілкова, начальник відділу прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області  

На сучасному етапі економічного розвитку для сільського господарства 
важливою є не просто стратегія економічного росту, а її нове якісне наповнення. 
Мова йде про використання досягнень науково-технічного прогресу, 
підвищення конкурентоздатності продуктів, освоєння наукоємних і 
ресурсозберігаючих технологій, що дозволяє суб’єктам господарювання АПК 
перейти до інноваційної системи розвитку. 

Україна перебуває на 71-му місці серед 142 країн світу за рівнем розвитку 
інновацій. В першу десятку у сфері інновацій ввійшли Швейцарія, Швеція, 
Великобританія, Нідерланди, США, Фінляндія, Гонконг, Сінгапур, Данія та 
Ірландія. Ізраїль в цьому списку на 14-му місці, Естонія – на 25-му, Латвія – на 
33-му, Литва – на 40-му, Молдавія – на 45-му. Вірменія займає 59-е місце, Росія 
– 62-е, Грузія і Білорусь розташувались на 73-й і 77-й позиціях відповідно. 

Світова практика свідчить, що найбільш сприйнятливими до інновацій є 
великі підприємства. Вони здатні акумулювати необхідні ресурси для 
впровадження сучасних технологій, організації виробництва, маркетингу. 
Зниження витрат на одиницю продукції досягається як за рахунок масштабу 
виробництва, так і спеціалізації функцій виконавців. Також підприємства мають 
кращі можливості по залученню висококваліфікованих кадрів в галузі 
технологій, управління персоналом і фінансовими потоками, збуту. Стійкі 
передумови для ефективного виробництва створюються в підприємств, які 
мають площу земель сільськогосподарського призначення понад 7 тис. га. 

Інноваційні технології в агрономії включають комплекс знань про 
організаційні, наукові і методичні основи по використанню сучасних технологій 
в агрономії і сфері захисту рослин. Основним завданням при впровадженні 
інноваційних технологій у галузі захисту рослин є вміння використовувати 
інноваційні процеси в агропромисловому комплексі при захисті 
сільськогосподарських культур від комплексу шкідливих організмів, зокрема, 
використовувати сучасний асортимент біологічних і хімічних засобів захисту 
рослин; складати системи захисту сільськогосподарських культур, виходячи з 
конкретної фітосанітарної ситуації з використанням інноваційних методів 
моніторингу ґрунтових і рослинних зразків. 

При існуючих природно-кліматичних умовах складається сприятлива 
ситуація для поширення і розвитку понад 200 видів найбільш небезпечних 
шкідників і захворювань рослин, а також біля 300 видів бур’янів. Потенційні 
втрати врожаю тільки від 40 найбільш шкідливих бур’янів можуть становити 
близько 30% і більше.  
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Потенційні втрати врожаю тільки від 40 найбільш шкідливих бур'янів 
можуть становити близько 30% і більше. Тому своєчасне проведення захисних 
заходів у посівах сільськогосподарських культур забезпечує в середньому 
збереження від 5,7 до 6,5 ц/га врожаю зерна, 40-60 ц/га – картоплі, коренеплодів, 
плодів і овочів, 1,5 ц/га – льоноволокна при окупності витрат в 1,7-2 і більше 
разів. При цьому широке впровадження науково обґрунтованих і 
ресурсозберігаючих інтегрованих систем захисту рослин дозволяє істотно 
підвищити результативність технологій вирощування сільськогосподарських 
культур і поліпшити економічні показники виробництва рослинницької продукції. 

Фітосанітарний стан в землеробстві і рослинництві формується переважно 
під впливом кліматичних, погодних і антропогенних факторів. Якщо в 
короткостроковому періоді (календарний рік або сезон) фітосанітарна ситуація в 
посівах сільськогосподарських культур формується переважно під впливом 
погодних умов, то в довгостроковому періоді (більше року) вона формується 
переважно під впливом клімату, системи землеробства в цілому і окремих її 
елементів (сівозміни, способу обробітку ґрунту, структури посівних площ, 
культивованих сортів, вапнування, органічних і мінеральних добрив, засобів 
захисту рослин тощо). Отримані дані є основою при розробці короткострокових 
(сезонних), довгострокових (річних) і багаторічних (5 і більше років) 
фітосанітарних прогнозів. 

Сучасна наука працює в декількох напрямках: наукове обґрунтування 
біологізації і екологізації рослинництва; розробка прецизійних методів 
фітосанітарного моніторингу агроекосистем з використанням новітніх методів і 
приладів дистанційного контролю, в тому числі аерокосмічного і 
гіперспектрального зондування Землі; фундаментальні дослідження в таксономії, 
ценології й екології ентомофагів та інших представників корисної біоти і 
природної біоценотичної регуляції. Важливе місце займає створення і 
впровадження нових біотехнологій виробництва і застосування біологічних 
засобів захисту рослин на основі ентомоакарифагів, ентомопатогенних 
організмів, гербіфагів і мікроорганізмів, що пригнічують життєдіяльність 
фітопатогенів; феромонів і біологічно активних речовин біогенного походження. 

На сьогоднішній день розробляються методології створення стійких до 
хвороб сортів на основі вивчення механізмів взаємодії в патосистемі паразит-
господар; оцінюється ефективність та біобезпека трансгенних 
сільськогосподарських культур, систем біологічного захисту 
сільськогосподарських культур для технологій органічного землеробства; 
створюються технічні засоби виявлення фітопатогенної інфекції і контролю 
параметрів фітоклімату; успішно ведуться розробки технічних засобів виявлення і 
контролю шкідливих комах на основі використання надяскравих світлодіодних 
випромінювачів, сонячних, всмоктуючих або феромонних пасток, пасток 
бездротового підключення і синхронізації з системою моніторингу за допомогою 
карт з підтримкою GPS.  
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Сучасні системи фітомоніторингу дозволяють легко записувати замітки і 
робити фотографії ваших полів, використовуючи мобільний додаток: ваші 
спостереження автоматично відзначаються геотегами і тимчасовими мітками для 
полегшення пошуку та візуалізації за допомогою мобільних і веб-порталів. При 
цьому надаються рекомендації відповідно до серйозності існуючого рейтингу 
пріоритизації проблеми. Для контролю метеопараметрів, що визначають 
можливість виникнення і розвитку захворювань агрокультур, розроблено 
стаціонарні прилади, розраховані на автономну роботу в полі. 

І насамкінець, теоретичні знання та практичні навички в галузі створення і 
практичного використання нових та вдосконалених технологій, видів продукції 
або організаційних рішень адміністративного, виробничого чи іншого характеру 
забезпечать економічний, соціальний або екологічний ефект. 

 

Фото 1. Сонячна пастка – безпечне і 
екологічно чисте рішення контролю 
шкідників за допомогою сонця. Пристрій 
працює на базі мікропроцесора з 
простим програмним забезпеченням, 
використовуючи конкретну довжину 
хвилі світла. Повне зарядження 
відбувається протягом 5 годин і може 
працювати до 4-5 діб. Сонячна пастка 
починає працювати автоматично, як 
сідає сонце 

Фото 2. Всмоктуюча пастка для 

відлову літаючих комах з неба. 

Всередині пастки – електричний 

вентилятор, який тягне повітря 

вниз до лійки, що направляє 

захоплених комах в банку, яку 

замінюють щотижня для 

ідентифікації шкідників 

Фото 3. Моніторинг шкідників: радіолокація комах 

в міліметровому діапазоні хвиль і подальший аналіз 

отриманих результатів 

Фото 4. Використання цивільних 
безпілотних літальних апаратів для 
точного землеробства сприяє 
покращенню с/г діагностики і служби 
точного землеробства, що дозволяє 
фермерам точно визначати 
фітосанітарний стан агроценозів, 
потребу в добривах і пестицидах для 
посівів агрокультур 
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 Наталія Лужецька, заступник начальника управління інформаційно-

аналітичних систем та електронних реєстрів Головного управління 

Пенсійного фонду України у Львівській області 

Пенсійний калькулятор легко розрахує 

орієнтовний розмір пенсії 

За допомогою «Пенсійного калькулятора» будь-який бажаючий зможе 
самостійно здійснити орієнтовний розрахунок розміру майбутньої трудової 
пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі згідно зі статтями                     
27 та 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». 

Оновлену версію програми можна завантаживши з офіційної веб-сторінки 
Пенсійного фонду України (http//pfu.gov.ua/вкладка «Пенсійний калькулятор») 
на локальний комп’ютер. Пенсійний калькулятор поєднує в собі непрості 
розрахункові функції, використовує статистичні дані, а головне враховує норми 
пенсійного законодавства.  

Робота з Калькулятором вимагає введення даних, необхідних для 
розрахунку пенсії, а саме: трудового стажу і помісячних заробітків. Процес 
кропіткий, тому корисно попередньо ознайомитися з інструкцією і звертати 
увагу на виноски на екранних формах, які нагадують про ключові моменти, що 
викликають складності у користувача. 

При цьому потрібно враховувати, що розрахунок робиться лише за двома 
параметрами – заробітна плата і страховий стаж, тому обчислена в такий спосіб 
сума пенсії може розглядатися лише як орієнтовна. Точну суму пенсії кожній 
конкретній особі зможе визначити тільки працівник управління Пенсійного 
фонду на підставі всіх поданих заявником документів. 

  
–  Які документи треба мати під рукою, щоб обрахований розмір пенсії 

виявився абсолютно точним? 
– По-перше, має бути трудова книжка або копія з неї. По-друге, – відомості 

про заробітну плату (дохід) за 60 календарних місяців підряд за період до 1 
липня 2000 року і за кожен місяць починаючи з 1 липня 2000 року за даними 
системи персоніфікованого обліку. Комп’ютер порівняє ваші персональні дані з 
даними довідників й автоматично видасть розрахунок розміру пенсії.  

  
–  А якщо скористатися даними не з системи персоніфікованого обліку 

ПФУ, а, скажімо, бухгалтерії підприємства? Якими можуть бути 
розбіжності? 

– Це залежить від сумлінності вашого роботодавця, від того, наскільки 
чесно він сплачував за вас страхові внески.  
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У базі даних системи персоніфікованого обліку ПФУ на кожну 
застраховану особу відкрита персональна облікова картка, де щомісяця 
зазначається сума заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за 
відповідний місяць, та сума зарплати, яка враховується для пенсії, а також 
підтверджується сам факт сплати – «так» чи «ні». Буває, що й за цілий рік 
страхувальники не сплачують внесків або підприємство перебуває у процесі 
банкрутства. А для людини цей рік страхового стажу втрачено.  

Крім того, не забуваймо, що страхові внески сплачують з офіційної 
зарплати. Але, на жаль, сьогодні ще існує система конвертів. 

Інструкція щодо роботи із програмою «Пенсійний калькулятор» 

Програма «Пенсійний калькулятор» (надалі – ПК або Програма) призначена 
для надання можливості самостійно здійснити розрахунок розміру трудової 
пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі відповідно до статей 
27 та  28 Закону України № 1058-ІV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування»  (надалі – Закон) відповідно до введених користувачем даних. 

Після запуску програми, на екрані, в верхній частині, виводиться секція для 
вводу основних реквізитів особи, для якої користувач бажає здійснити 
розрахунок пенсії, а саме: 

- Ім’я  особи (поле не обов’язкове для заповнення, але рекомендовано 
заповнювати для ідентифікації, у разі потреби, зберегти введені дані на 
комп’ютері); 

- Дата народження (поле обов’язкове для заповнення); 
- Стать (поле обов’язкове для заповнення); 
- Дата звернення (поле обов’язкове для заповнення, автоматично 

встановлюється у поточну дату). 
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Крім того, на формі виводяться доступні закладки: 
- Довідники; 
- Інструкція. 
Інші закладинки - недоступні до введення реквізитів особи. 
Введення даних користувачем 
Важливе зауваження щодо введених користувачем даних. Для того, щоб 

дані, введені користувачем, були збережені у відповідному файлі на локальному 
комп’ютері, необхідно зберегти їх за допомогою кнопки або пункту меню 
«Зберегти». Програма запропонує вказати ім'я файлу та визначити місце на 
комп'ютері, куди необхідно зберегти дані. Рекомендуємо ім'я файлу вводити 
відповідно до імені особи, введеного користувачем у відповідному полі на 
формі.  

Тип файлу, в якому будуть збережені дані - csf. 
Крім того, при вводі даних, радимо періодично зберігати введені дані за 

допомогою цієї ж кнопки для недопущення втрати даних у разі аварійного 
завершення роботи Програми.  

Зберігати можна безліч файлів по різних особах, для яких ви бажаєте 
провести розрахунок пенсії. 

Для повторного використання збережених у файлі даних, необхідно 
скористатися кнопкою «Завантажити» та вибрати необхідний файл csf на 
Вашому комп’ютері.  

Етап 1. 
Ввести реквізити особи в секції «Реквізити особи» та натиснути кнопку 

«Підтвердити реквізити».  
Якщо значення введено коректно, автоматично стане доступною 

закладинка «Періоди стажу». 
Особливості при заповненні реквізитів особи. 
Якщо в полі «Дата звернення» користувач встановив дату, яка передує даті 

настання пенсійного віку більше ніж на місяць, то Програма автоматично 
встановить в поле «Дата звернення» дату настання пенсійного віку відповідно 
до значень в полях «Дата народження» та «Стать».  

Етап 2. 
Ввести періоди трудового стажу на закладинці  «Періоди стажу» та 

натиснути кнопку «Розрахувати стаж». 
Автоматично стане доступною закладинка «Заробітки», на яку необхідно 

перейти. 
Видалити будь-який рядок в таблиці «Періоди стажу» можна, натиснувши 

<Ctrl> + <Del> на ньому. 
Відмовитися від останнього рядка таблиці можна, натиснувши <Esc>. 
Кнопка «Очистити» дає можливість видалити усі рядки таблиці. 
Кнопка «Зберегти в xls» дає можливість зберегти таблицю періодів стажу в 

файл формату xls. 
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Особливості роботи на закладинці «Стаж». 
Відповідно до абз.3 ч.1 статті 40 Закону, наявність в стажі періодів з 

особливостями, що визначаються за допомогою списку у полі «Особливості 
трудової діяльності», дозволяє оптимізувати більше 10% тривалості страхового 
стажу, якщо загальний страховий стаж не менше 60 місяців. 

Етап 3. 
Ввести заробітки на закладинці  «Заробітки».  
Особливості роботи на закладинці «Заробітки». 
На закладинці виводиться таблиця-масив даних для введення помісячних 

заробітків (надалі - ЗП) особи. Таблицю автоматично сформовано Програмою 
відповідно до періодів введеного трудового стажу. 

Вводити заробітки  необхідно у колонку «Заробітки». Інші колонки 
таблиці - інформативні або розрахункові. Слід зауважити, що розрахункові 
значення для кожного місяця будуть автоматично розраховані після того, як 
користувач переведе курсор на наступний або попередній рядок таблиці 
заробітків.  

Далі наведено перелік колонок таблиці, їх призначення та особливості:  
- Рік та місяць. Автоматично сформовані відповідно до введених 

періодів трудового стажу; 
- Мінімальна ЗП по НГ в Україні, грн. В цю колонку виводяться 

дані із однойменного довідника (переглянути довідник можна на закладинці 
«Довідники»). Слід зауважити, що дані цієї колонки будуть використовуватися 
для розрахунку страхового стажу, набутого після 01.01.2004, тому значення в 
цю колонку будуть виводитися тільки для цього періоду;  

- Середня зарплата по НГ в Україні, грн. В цю колонку виводяться 
дані із однойменного довідника (переглянути довідник можна на закладинці 
«Довідники»). Дані цієї колонки будуть використовуватися для розрахунку 
місячних коефіцієнтів ЗП; 

- Заробіток, грн. В дану колонку користувач вводитиме помісячні 
значення заробітків особи в грошовій одиниці «грн».  

- Коефіцієнт ЗП місячний. Це розрахункова колонка, що є 
результатом автоматичного розрахунку після введення місячного заробітку: 
відношення  заробітку до значення середньої зарплати по народному 
господарству в Україні для відповідного місяця. Слід зауважити, під час 
розрахунку програмою буде враховано нормативно-законодавчі обмеження, а 
саме: 

1. Для періоду заробітку до липня 1998 р. обмежується розмір коефіцієнту 
значенням, що дорівнює 5.6; 

2. Для періоду заробітку після липня 1998 р. коефіцієнт розраховується з 
урахуванням значення максимального заробітку, з якого сплачувалися страхові 
внески (з використанням відповідного довідника, який можна переглянути на 
закладинці «Довідники»). 
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Зараховано до СС, дн. Це розрахункова колонка, що є результатом 
автоматичного розрахунку кількості днів місяця трудового стажу, зарахованого 
до страхового стажу (надалі - СС). Алгоритм розрахунку такий: 

для періоду роботи до 01.01.2004 р. до СС зараховується повний місяць з 
урахування граничних дат введених періодів трудового стажу; 

для періоду після 01.01.2004 р. до СС зараховується повний місяць у 
випадку, якщо заробіток не менший мінімальної ЗП по Україні для відповідного 
місяця. Інакше – кількість днів страхового стажу у місяці буде пропорційно 
зменшений за таким алгоритмом: 

К = З / М х Кмах, де: 
К – кількість днів місяця, зарахованих до страхового стажу; З – сума 

введеного заробітку за відповідний місяць;В – мінімальна ЗП по Україні за 
відповідний місяць; 

Кмах – кількість календарних днів в місяці; 
Опція «Враховувати заробітки до 01.07.2000» призначена для надання 

можливості розрахувати варіант розміру пенсії без урахування періоду 
заробітків до 07-2000 (відповідно до абз.1 ч.1 статті 40 Закону). При призначенні 
пенсій особам, у яких наявні 60 місяців страхового стажу після липня 2000 року,  
починаючи з 2016 року заробітки до липня 2000 року враховувати не 
дозволяється. 

Якщо дана опція недоступна користувачу для редагування, це означає, що 
відповідно до Закону значення опції допускається лише те, що встановлено 
Програмою.  

Кнопка «Очистити» дає можливість очистити всі значення заробітків, 
введених користувачем, та встановити значення в «0». 

Кнопка «Зберегти в xls» дає можливість зберегти таблицю заробітків в 
файл формату xls. 

Після введення заробітків натиснути кнопку «Розрахувати заробітки». 
Етап 4. 
Після того, як користувач ввів усі необхідні для розрахунку пенсії дані, 

необхідно перейти на закладинку «Розрахунок» для здійснення автоматичного 
розрахунку розміру пенсії. 

Натисніть кнопку «Провести розрахунок» для здійснення розрахунку 
пенсії. 

Під час проведення розрахунку Програмою буде виконано такі дії:  
1. Оптимізація 1. Проведення вибору найвигіднішого періоду 

страхового стажу із введеною ЗП (60 місяців підряд), набутого до липня 2000 р. 
Результати відбору користувач зможе переглянути на закладинці «Заробітки» у 
автоматично сформованій колонці «Враховано заробітки до оптимізації». У цій 
колонці буде відмічено символом «+» ті місяці страхового стажу до липня 2000 
року, які відібрано Програмою як найвигідніші, а також усі місяці страхового 
стажу після липня 2000 р. 
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 Зеленим кольором в колонці «Враховано заробітки до оптимізації» 
відмічаються періоди після 2004 року з особливостями, що дають право 
зарахувати до СС навіть при відсутності зарплати (наприклад, догляд за дитиною 
до 3-х років в 2004 році).    

Слід зауважити: якщо для особи в період страхового стажу, набутого до 
липня 2000 року, введено заробітку менше, ніж за 60 місяців, то до місяців, що 
враховано у розрахунку заробітку,  буде автоматично доповнено місяці 
страхового стажу з нульовим заробітком до 60-ти .   

Висновок: Після здійснення розрахунку Програмою, в колонці «Враховано 
заробітки до оптимізації» буде виділено синім кольором та відмічено символом 
«+»   місяці до липня 2000 року, заробіток по яких буде враховуватися у 
розрахунку. 

Примітка. Якщо користувач «виключить» опцію «Враховувати заробітки до 
07-2000», оптимізація 1 виконуватися не буде та введені заробітки до липня 2000 
р. не враховуватимуться у розрахунку. 

2. Оптимізація 2. Здійснення процесу виключення періоду страхового 
стажу відповідно до положень статті 40 та ч.3 статті 24  Закону України №1058-
ІV.  

Оптимізація 2 проводиться з урахуванням змін, що відбулися в Законі після 
01.10.2011р. та після 01.07.2013р. 

Результати виключення  користувач зможе переглянути  на закладинці 
«Заробітки» у автоматично сформованій колонці «Результат оптимізації» (після 
виконання розрахунку на закладинці «Розрахунок»). У цій колонці буде 
відмічено: 

- символом «-» (червоним кольором) ті місяці СС, які виключено Програмою 
у найвигіднішій комбінації відповідно до речення 1 в абзаці 3 частини 1 статті 40 
Закону; 

- символами «-Д» (червоним кольором) ті місяці СС, які виключено 
Програмою у найвигіднішій комбінації відповідно до речення 2 в абзаці 3 
частини 1 статті 40 Закону (положення діяло з  01.10.2011 до сьогодні); 

- символами «-Н» (червоним кольором) ті неповні місяці СС, які виключено 
Програмою у найвигіднішій комбінації (положення діяло в період з 01.10.2011 до 
30.06.2013); 

- символом «-Б» (червоним кольором) ті місяці «Одержання допомоги по 
безробіттю», які виключено відповідно до змін в ст.40 Закону від 01.07.2013 р. у 
найвигіднішій комбінації; 

- символом «Н» ті неповні місяці СС, які використовуються у розрахунку 
заробітної плати відповідно до змін в ч.2 статті 40 Закону від 01.07.2013 р. 

Слід зауважити: якщо Вами було змінено реквізити особи, стаж та/або 
заробітки для проведення оптимізації з урахуванням змін та оновлення її 
результатів в колонці «Результат оптимізації» необхідно виконати «Розрахунок». 

Висновок: Після здійснення розрахунку Програмою, в колонці «Результат 
оптимізації»  буде виділено червоним кольором та відмічено першим символом        
«-» усі місяці, заробіток по яких не враховуватиметься у розрахунку після 
здійснення оптимізації по виключенню. 

3. Розрахунок розміру пенсії за віком на загальних підставах відповідно 
до статей 27 та  28 Закону та виведення результатів на екран. 
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ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» проводить навчання за професією 
Бджоляр вже понад 84 роки. За цей час випущено  понад сім тисяч робітничих 
кадрів за цією професією, які працюють на теренах нашої України. Багато з них 
стали відомими бджолярами, матководами, деякі  присвятили своє життя науці у 
бджільництві. 

В 2013 році викладачі навчального закладу працювали над державним 
стандартом за професією Бджоляр, який відповідає  вимогам сучасних 
роботодавців, в стандарт включені всі питання, що стосуються розведенню і 
утриманню бджолиних сімей, хворобам бджіл, промисловому веденню 
бджільництва та інших питань, важливих у бджільництві. 

Учні отримують теоретичні знання від  кваліфікованих викладачів, які 
мають власні пасіки, цікавляться новинами в бджільництві, спілкуючись з 
науковцями використовують отриману інформацію в викладанні матеріалу для 
учнів. 

Заклад тісно співпрацює з науковцями  Інституту бджільництва імені                         
П.І. Прокоповича в м. Гадяч, учні проходять виробниче навчання та виробничу 
практику на пасіці інституту, на колекційній ділянці, проводять різні дослідження 
поряд з науковцями використовуючи лабораторії інституту.  

Завідувач відділу інституту Микола Шамро завжди йде на зустріч проханню 
адміністрації училища і добре розуміє, що теорію необхідно закріпляти 
виробничим навчанням та практикою, а також науковці інституту читають лекції 
для учнів закладу, ознайомлюють їх з новинами в бджільництві. 

Наші учні закладу мають попит у відомих пасічників професіоналів, де вони 
проходять виробничу практику – в м. Мукачево у Василя Гайдара, який в свій час 
закінчив цей заклад, працював в ньому, присвятив своє життя селекції в 
бджільництві, виведенню маток, а на даний час вже на заслуженому відпочинку, 
хоча ділиться знаннями і з нашими учнями.  

Кожного року учні проходять  практику у відомих матководів з м. Калуш, 
Івано-Франківської області Боднар Марії та Миколи, в пасічника Володимира 
Моісеєнка з м. Харкова, Олександра Бідного з Запоріжської обл., Куйбишевського 
району, Леоніда Єгошина – відомого матковода з с. Куземин, Охтирського району, 
Сумської області, у Віталія Деркача з Дібрівського кінного заводу, 
Миргородського району, Василя Гаврилова – матковод з м. Карлівка, Віталія 
Нагорнюка, який веде промислову технологію утримання бджолиних сімей та 
інших пасічників, які з задоволенням навчають наших учнів практичним 
роботам, закріплюючи теоретичні знання отриманні в училищі. 

 

Наталія  Сенчук, директор ДНЗ «Гадяцьке аграрне 

училище», голова Спілки пасічників Полтавської області 

Cучасна бджолярська освіта в Україні 
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Кожного року  для учнів проводяться різні екскурсії – в музей інституту 
бджільництва м. Київ, на  спеціалізовані виробництва, пасіки. 

От і в цьому році 25 листопада учні ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» 
спільно з бджолярами Спілки  пасічників Полтавської області побували в гостях 
харківських виробників пасічницького інвентарю. 

Перша зустріч наших учнів відбулася на фірмі «Меліса – 93», якою керують 
брати Лємешеви Сергій та Олександр, продовжуючи почату справу свого батька, 
нині покійного Миколи Лємешева. 

Це підприємство на бджолярському ринку стоїть давно, воно відоме не 
тільки в Україні, а й за межами держави. Їхні вироби зайняли чільне місце в 
кожного пасічника і користується в них  попитом.  

Зустріли нашу делегацію керівники Лемешеви Сергій та Олександр з 
колективом фірми, де надали всю інформацію про підприємство та інвентар, 
який вони виготовляють.   Учні з захватом оглядали все підприємство, уважно 
слухали пана Сергія та задавали питання, які їх цікавили, побували і в 
бджолярському  магазині в Пісочині, в якому є весь інвентар, що виготовляє 
фірма «Меліса-93». 

Наступна зустріч відбулася з керівництвом фірми «Чарунка» в м. Харків, де 
Юрій Санін та Микола Романченко чекали нас в їхньому просвітницькому  
центрі, де надаються консультації пасічникам та представлений весь інвентар 
їхнього виробництва. Зустріч пройшла корисною для всіх, бо нам були прочитані 
лекції, надана інформація про виробництво.  

Юрій Санін подарував закладу освіти трьох рамкову медогонку власного 
виробництва, яка зайняла чільне місце в музеї закладу та надав грошову 
допомогу на оплату транспорту для учнів 4 розряду. 

Третя зустріч відбулася на підприємстві в Дергачах, де виробляються вальці 
для виробництва вощини та інший інвентар. Керівник Володимир Руденко 
провів екскурсію по підприємству, розповів історію заснування заводу, про 
відомого науковця-виробника – вальців Ломакіна та про свої досягнення на 
виробництві.  

Нас вразило те, що на підприємстві в першу чергу звертають увагу на своїх 
працівників, створивши їм достойні умови праці. Кожен цех має всі умови, тепло 
в кожному приміщенні, є гарні роздягальні, душ. При підприємстві є склад-
магазин, де кожен відвідувач може придбати  інвентар, вироблений на їхньому 
виробництві.  
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В цеху  учні побачили лінії по переробці воску та  виробництву вощини, 
звернули увагу на те, що кожні вальці мають свої номера, які відтискуються на 
листах вощини.  

На всіх підприємствах нас приймали на високому рівні, учні та пасічники 
змогли придбати інвентар, який їм необхідний за пільговими цінами, літературу з 
бджільництва та пригощали нас чаєм та тістечками.  

Учні ж подарували на згадку про наше відвідування Опішнянську кераміку. 
Дякуємо керівникам підприємств про гарний прийом учнів та бджолярів, 

бажаємо їм здоров’я та розвитку підприємств на благо українського бджільництва. 
А ми запрошуємо на навчання всіх бажаючих отримати професію Бджоляра 

ІІІ, ІV розрядів в ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище». 
З 1 січня проводимо  навчання за професією Бджоляр ІІІ розряду, Лісник –  

терміном навчання 6 місяців, по закінченню видається диплом кваліфікованого 
робітника.  

Також запрошуємо на курси підвищення кваліфікації з «Хвороб бджіл», 
«Матковивідна справа» та інше.  

Джерело: www.milkua.info 
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Потрібні смачні, гарні та яскраві подарунки? На Оптовому ринку «Шувар» великий вибір солодощів, фруктів та прикрас. 

   

 
З 5 грудня працює Різдвяна ярмарка, а з 12 грудня до 12 січня діятиме акція на солодощі та мандарини. 

  

Щоб скористатися знижками на акційні продукти, завітайте у вказані магазини (Магазин № 53 у 

терміналі «Овочі та Фрукти» та «Кондитерські вироби» (Термінал «М’ясо і м’ясопродукти»,1 пов.) та 

покажіть флаєр (або ж на своєму смартфоні, або видрукуйте). 

З 5 грудня працює Різдвяна ярмарка, а з 12 грудня до 12 січня діятиме акція на солодощі 

та мандарини. 

 Джерело:  ТзОВ “РСП “Шувар” 
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 Джерело: ПАТ “Концерн Хлібпром” 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз 6,00 6,00 6,00 

Капута білокачанна 1,70 1,80 2,00 

Капуста червонокачанна 5,50 5,50 5,50 

Капуста савойська 11,00 11,50 12,00 

Кар топля стандарт 3,00 3,00 3,00 

Морква 2,20 2,40 2,50 

Буряки столові 2,00 2,20 2,50 

Цибуля зелена 50,00 55,00 60,00 

Капуста пекінська 6,00 6,50 7,00 

Редька біла 7,00 7,00 7,00 

Часник 70,00 75,00 80,00 

Цибуля-порей 13,00 13,00 13,00 

Цибуля ріпчаста  жовта 2,80 3,00 3,20 

Кріп 45,00 45,00 45,00 

Цукор 14,00 14,00 14,00 

Селера корінь 25,00 25,00 25,00 

Гриб глива 30,00 30,00 30,00 

Гриб печериця 28,00 28,50 29,00 

Груша Бера 20,00 22,30 25,00 

Яблуко Гала 6,50 7,00 7,50 

Яблуко Муцу 9,00 9,50 10,00 

Яблуко Джонаголд 8,00 8,00 8,00 

Яблуко Лігольд  7,50 7,80 8,00 

Яблуко Чемпіон  7,50 7,80 8,00 

Волоський горіх ядро 150,00 155,00 160,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  

С-1, десяток 
17,50 17,50 25,00 

Короп жив. 50,00 52,00 54,00 

Мед 70,00 95,00 120,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 16.12.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

грудень, 2016 / № 23 (46) 

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=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
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Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Семінар з питань ведення 

насінництва кукурудзи 

 

20 грудня 2016 р.  

 

м. Дніпро,  ДУ “Інститут 

зернових культур НААН”, 

вул. В. Вернадського,14 

www.institut-zerna.com 

 Конференція “Агробізнес – 

2017: фінансові інструменти, 

інноваційні технології, оцінка                           

і управління ризиками” 

25 січня 2017 р.  

м. Київ,  

БЦ “Мандарин-Плаза”  

вул. Басейна, 6 

www.kbs-izdat.com/agrobusiness-2017/ 

 

Міжнародна виставка 

ефективного тваринництва  

та птахівництва 

“Agro Animal Show” 

15-17 лютого 2017 р.  

м. Київ,  

 ВК “КиївЕкспоПлаза”, 

вул. Салютна 2-Б 

www.animal-show.kiev.ua 

VII Міжнародна виставка 

“Зернові технологій” 
15-17 лютого 2017 р.  

м. Київ,  

 ВК “КиївЕкспоПлаза”, 

вул. Салютна 2-Б 

www.grainexpo.com.ua 

Друга Національна 

конференція  

“Мільйон з гектара” 

20-21 лютого 2017 р.  

 

м. Дніпро, Культурно-

діловий центр “Менора”, 

вул. Шолом-Алейхема, 

4/26,  

  

www.fruit-inform.com/ru/conferences/mlnperha2017/form 

Форум фермерских технологий 21-23 лютого 2017 р.  

м. Київ,  

 ВК “КиївЕкспоПлаза”, 

вул. Салютна 2-Б 
www.fermerua.com 

Зарубіжні події 

Міжнародна 

сільськогосподарська виставка 

“Agroexpo Euroasia” 

19-21 січня 2017 р.  

 

Туреччина, 

м. Ізмір 
www.agroexpo.com.tr/ 

IGW Berlin  

Зелений Тиждень 2017 

 

20-29 січня 2017 р.  

 

Німеччина, 

м. Берлін 
www.gruenewoche.de/en 

Міжнародна 

сільськогосподарська виставка 

“Agro Mash Expo 2017” 

25-28 січня 2017 р. 
Угорщина, 

м. Будапешт 
www.agromashexpo.hu 

Міжнародний Паризький 

агросалон “SIA 2017” 

25 лютого –  

05 березня 2017 р. 

 

Франція, 

м. Париж 
www.salon-agriculture.com 

Міжнародна конференція 

“Invest & Trade in Ukraine 2017” 

02 – 03 березня 2017 р. 

 

Канада, 

м. Торонто 

 

www.a7conf.com/atlantic 
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Творчий звіт мистецьких колективів Дрогобицького району  

(м. Львів, 11 грудня 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).  

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 
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