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На Львівщині впроваджуватимуть проект розвитку сільського 
господарства та сільських територій за підтримки  

Посольства Нідерландів в Україні 

Львівська область, зокрема, Жовківський район, обрана пілотною 

територією для реалізації Проекту європейського партнерства MATRA, який 

впроваджуватиметься за підтримки Міністерства закордонних справ та 

Посольства Нідерландів в Україні та за сприяння Львівської обласної 

державної  адміністрації. 

Основні кроки з впровадження проекту обговорив перший заступник 

голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, під час 

зустрічі 11 лютого з директором Громадської організації «Прімавера», 

керівником проекту MATRA Ольгою Жовтоног. «Проект спрямований на те, що 

та громадська платформа, яка буде створена виявлятиме проблеми і потенціал 

громади Жовківського району та знаходитиме шляхи їх вирішення, в тому 

числі через реалізацію проектів, – зазначив Ростислав Замлинський. 

Учасниками ж повинні бути і сільськогосподарські виробники, фермери для 

яких є важливий досвід Нідерландів та іноземних експертів». Ольга Жовтоног 

наголосила, що Львівщина і Жовківщина зокрема, обрані не випадково для 

реалізації проекту: «Треба робити бренд Жовківщини. Це унікальна територія, 

сюди можуть приїжджати туристи, підприємці з усієї Європи. Цим надбанням 

треба пишатися, це треба розвивати. Зараз настав час, коли реформи у 

сільському господарстві та розвиток сільських  територій  громади повинні 

брати у свої руки».  

Після цього на Жовківщині 

відбулася перша робоча зустріч із 

представниками проекту 

програми MATRA за участі 

директора Департаменту 

агропромислового розвитку 

Львівської облдержадміністрації 

Наталії Хмиз, голови Жовківської 

районної державної адміністрації 

Надії Щур, представників 

фермерських господарств, 

кооперативів, сільських голів та  

місцевих громадських лідерів.  
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Під час зустрічі Ольга Жовтоног презентувала проект, а потім усі разом 

розробили план подальших дій із його впровадження. 

Відтак незабаром у Жовківському районі сформують громадську 

платформу з числа громадських лідерів, сільських голів, місцевих підприємців,  

аграріїв, яка напрацьовуватиме спільні проекти з розвитку територій. Далі ця 

громадська платформа сформулює п'ять ідей, з яких  буде відібрано дві для 

написання проектних пропозицій згідно з міжнародними стандартами для 

пошуку інвесторів.  

У рамках проекту проходитимуть семінари та круглі столи, у Києві 

відбудеться тренінг. Окрім того, представники платформ поїдуть у Нідерланди, 

де відбуватимуться зустрічі з потенційними партнерами.  

Також жовківчани отримали інформацію про перший досвід реалізації 

проекту. За ним, дві такі платформи уже створені і працюють у Херсонській та 

Київській областях. Зараз реалізовується черговий етап проекту, під час якого 

створюються нові громадські платформи на пілотних територіях у чотирьох 

регіонах України – у Львівській, Волинській, Київській і Полтавській областях. 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 

Місія Аграрних палат України  

за досвідом Європейських країн 

10 лютого в Києві відбувся міжнародний 

семінар «Місія Аграрних палат України за 

досвідом Європейських країн - Фаза ІІ», де 

було окреслено перспективи створення 

мережі Аграрних палат в Україні. 

Міжнародний семінар в НМЦ ―Агроосвіта‖ зібрав вітчизняних та 

міжнародних експертів, які зацікавлені впроваджувати європейську практику 

самоврядування та розвитку сільських територій в Україні.  

Директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації Наталія Хмиз ознайомила учасників семінару з 

пріоритетними напрямами розвитку аграрного сектору Львівщини на 2016 рік. 

Участь в роботі семінару прийняли 

також інші представники області, зокрема  

голова Львівської аграрної палати (ЛАП) 

Павло Музика, керівник управи ЛАП                    

Ігор Вуйцик та незалежний експерт                     

Офісу реформ Львівщини Андріян Фітьо.   
Джерело: Львівська аграрна палата 
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Уже 90 ґаздівств стали 

учасниками проекту  

“500 успішних сімейних 

господарств” 

Понад 90 селянських господарств Львівщини готові стати учасниками 

проекту ―500 успішних сімейних господарств‖. Про це повідомила директор 

департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації Наталія Хмиз. 

Від початку грудня 2015 року у рамках проекту відбулося десять зустрічей 

із громадами Львівської області. Зокрема, зустрічі пройшли у чотирьох 

районах, які обрані пілотними для реалізації проекту, – Кам’янка-Бузькому, 

Перемишлянському, Золочівському та Жовківському, а також з ініціативними 

громадами з інших районів області.  У поточному місяці  такі зустрічі 

відбулись з сільськими громадами Яблунівської та Побужанської сільських рад 

Буського району, Підкамінської сільської ради Бродівського району і 

Деревнянської сільської ради Жовківського  району.   

―Ці зустрічі проходять зазвичай дуже жваво та цікаво, – зазначила Наталія 

Хмиз. – Ми розповідаємо громадам про фінансову підтримку та допомогу від 

інвесторів, а також про те, що усіх охочих безкоштовно навчатимуть як краще 

обробляти землю, які саджанці використовувати. Крім того, повідомляємо, що 

учасників проекту забезпечать посадковим матеріалом‖. 

―Метою проекту, насамперед, є розвиток селянських господарств 

Львівщини, а також залучення до співпраці молоді з аграрною освітою, 

вимушено переміщених осіб та демобілізованих учасників АТО‖, – наголосила 

Наталія Хмиз. 

Нагадаємо, що проект ―500 успішних сімейних господарств‖, 

який  стартував у Львівській області наприкінці минулого року, полягає у тому, 

що 500 сімей запрошують до вирощування овочів та ягід на замовлення 

виробників. До проекту можуть долучитися всі ініціативні громади Львівщини. 

Власники наділів об’єднуватимуться у кооперативи, які своєю чергою 

укладатимуть угоди із підприємствами-замовниками вирощеної продукції. 

Термін дії проекту – три роки. Протягом цього часу для ведення 

господарства планують залучити близько 1000 га землі, зокрема 200 га – вже в  

2016 році. 
Джерело: Департамент агропромислового розвитку  
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Джерело: Львівська аграрна палата  

лютий, 2016 / № 3 (26) 

Детальнішу інформацію про 

проект “500 успішних сімейних 

господарств” та умови участі 

зацікавлені особи можуть одержати в 

Департаменті агропромислового 

розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації, контактні телефони:  

(032) 255-05-70, (096)780-37-27, 

е-mail: project.apk@ukr.net  

(Іванна Леонідівна Василенька).      



7 

Джерело: Львівська аграрна палата  

лютий, 2016 / № 3 (26) 

Конференція Асоціації фермерів та 

приватних землевласників Львівщини 

9 лютого у Львові відбулася конференція 

Асоціації фермерів та приватних землевласників 

(АФЗУ) Львівщини.   

В межах проведення конференції широко обговорювалися проблеми 

реформування аграрного сектора, зокрема законодавчого забезпечення розвитку 

фермерського руху та дискутувалося питання новацій в оподаткуванні які 

запроваджено  з початку 2016 року. 

Участь в конференції прийняли також  голова Львівської обласної 

державної адміністрації Олег Синютка, директор Департаменту 

агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз, президент 

всеукраїнської АФЗУ Іван Томич, колишній  народний депутат Верховної Ради 

України Іван Заєць, представники профільних установ області та науковці.  

Протягом роботи конференції фермери висловлювалися також критичні 

думки відносно економічної політики держави в підтримці фермерів та 

наголошували на необхідності їх швидкого розв’язання з метою уникнення 

масових протестних акцій. 
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Вашій увазі пропонується бліц-інтерв’ю з головою 

Асоціації фермерів та приватних землевласників 

Львівської області Ярославом  Кардашем.   

На сьогодні держава має створити умови, щоб розвинути і підтримати  

середній клас на селі, що становить основу українського селянства  

і суспільства – Ярослав Кардаш 

- Ярославе Васильовичу, розкажіть будь-ласка читачам “Вісника 

Агрофорум” про важливість проведення конференції AФЗУ на Львівщині в 

2016 році?           

- Я.К.:  Проведення звітної конференції  9 лютого вкрай важливо з тих 

міркувань,  що люди зібралися в досить широкому форматі як для Львівщини 

з метою обговорення тих проблемних питань,  які на сьогодні турбують, в 

тому числі і тих, що і додатково виникли з початку 2016 року. У роботі 

конференції взяли участь два колишні народні депутати: Іван Томич - 

президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Іван 

Заєць, представники обласної влади – голова Львівської облдержадміністрації 

Олег Синютка, директор департаменту агропромислового розвитку Наталія 

Хмиз, а також представники Головного управління Держгеокадастру та 

Головного управління фіскальної служби у Львівській області. Було доволі 

значне представництво науковців – з двох  Львівських аграрних вишів, 

Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН. Таке широке 

представництво  дало можливість обговорити  існуючі проблеми розвитку 

фермерства всебічно – як з точки зору виробника сільськогосподарської 

продукції, так і  з точки зору державного управлінця та науки.  

Величезним викликом сьогодення для селян стало прийняття змін до 

Податкового кодексу наприкінці 2015 року без попереднього широкого 

обговорення та всупереч пропозиціям аграріїв країни. Вони рішуче заявили 

про свою незгоду із прийнятим законом численними протестними акціями в 

більшості регіонів України та під стінами Верховної Ради. Не стояли 

осторонь і фермери Львівщини, які вдалися до непопулярного заходу – 

перекриття автомагістралі Київ -Чоп в районі с. Солонка. Наслідки введення 

його в дію будуть однозначно негативні для фермерів та дрібних і середніх 

сільськогосподарських підприємств. Селяни, фермери, як і суспільство в 

цілому після Революції гідності прагнуть  максимальної прозорості у всіх 
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сферах суспільного життя та ліквідації корупції. Однак, народні обранці 

проігнорували вимоги аграріїв, прийняли цей анти селянський закон, 

викликавши тим самим напругу в суспільстві та створивши умови для 

подальшого розквіту бюрократії та корупції!  

    Запровадження податкових змін для аграріїв в значній мірі завуалювало 

головну проблему – скасування мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення та запровадження з 01.01.2017 року ринку 

землі. Фермери загалом не проти ринку землі, але такого, який не зашкодить 

селу та національним інтересам нашої держави. Проте, фактичні умови, що 

склалися в країні, а це – війна, фінансова та економічна кризи, поляризація 

населення, пов’язана з різким зубожінням переважної частини громадян 

однозначно не свідчать на користь своєчасності запровадження ринку землі. 

Сьогодні до нього готові лише агрохолдинги та новітні латифундії!  

        

 - Які подальші кроки кроки планують здійснювати фермери для 

відстоювання власних прав?  

- Я.К.: Конференція фермерів прийняла ухвалу, яка зачіпає багато сторін, 

особливо важливих для розвитку сімейних ферм, фермерських господарств та 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, а також  з інших проблем, які 

роками не вирішуються в країні, зокрема в сфері земельних відносин. Інше 

важливе питання – скасування запроваджених  змін у Податковому кодексі, які 

стосуються оподаткування фермерських господарств, а також дрібних і середніх 

сільськогосподарських підприємств. На  думку учасників конференції, вихід з 

ситуації полягає у проведенні  диференційованого підходу в оподаткуванні 

сільськогосподарських товаровиробників: збереження існуючої до кінця 2015 

року системи бухгалтерського обліку, податкової та статистичної звітності, (або 

запровадження єдиного сільськогосподарського податку) для дрібного і 

середнього аграрного  бізнесу і збереження зазначених змін для великих 

агрохолдингів. Таким чином діюча до початку 2016 року система оподаткування 

повинна залишитися для малих та середніх сільськогосподарських 

товаровиробників – не лише фермерських господарств,  але і невеликих 

приватних агрофірм, які обробляють невеликі площі землі і не є потужними 

холдингами. Малі та середні агроформування, як правило, ведуть не експортно 

орієнтовану діяльність, а задовольняють потреби споживачів внутрішнього 

ринку. Крім того, агрохолдинги, як правило, вертикально інтегровані і мають 

власні переробні потужності,  формують вищу додану вартість,  яка дозволяє їм 

функціонувати на прийнятному економічному рівні. Малі фермери цього, як 

правило, не мають, а їх продукція переважно сировинного характеру, оскільки   
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навіть  соціальні гарантії не забезпечать мінімально прийнятний  рівень 

добробуту в українському селі, а разом з цим - втрата духовності  і моральності.  

Необхідно, також, відновити повноцінну роботу Українського державного 

фонду підтримки фермерських господарств у відповідності до ЗУ «Про 

фермерське господарство», внісши відповідні зміни до Постанови КМУ від 

2004 року №1102 та наповниши  його бюджетними коштами, за рахунок коштів 

повернутої фермерами фінансової підтримки. 

       Враховуючи Європейський вибір розвитку українського суспільства, 

необхідно законодавчо затвердити фермерське господарство, як єдину форму 

господарювання на селі, внісши відповідні зміни до Конституції України, а 

також розробити і  затвердити Програму розвитку сільських територій! 

       Сьогодні держава повинна, нарешті, створити сприятливі умови для 

розвитку  середнього класу на селі, який складе основу українського селянства і 

суспільства. Інакше може скластися така ситуація, що ми втративши село 

втратимо і державу! 

 Розмову вів Павло Музика.  

              Пошук ініціативних  

               товаровиробників Львівщини 

 
Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації напрацьовує базу даних малих та середніх фермерських 

господарств, в тому числі сімейного типу, для налагодження прямого збуту 

продукції від виробника до споживача, зокрема мережі ресторанів та їх участі 

у «мандрівних» ярмарках «Добрі традиції Галичини» в різних районах 

області, які відбуватимуться протягом 2016 року. 

Враховуючи зазначене, малі, середні фермерські та одноосібні 

господарства Львівщини, які займаються виробництвом меду, м’ясних 

виробів, сиру, молочної продукції, хлібобулочних виробів, консервації, 

солодощів, народного промислу тощо та вирощуванням 

сільськогосподарської продукції можуть прийняти активну участь у 

«мандрівних» ярмарках «Добрі традиції Галичини» та отримати додаткові 

можливості збуту продукції власного виробництва. 

Детальнішу інформацію зацікавлені товаровиробники можуть 

одержати в Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.  

Контактна особа: Катерина Олинець, тел.:(032)235-56-23;                                                 

e-mail:  vhp_lviv@ukr.net        
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У роботі конференції взяли участь керівники сільськогосподарських 

підприємств, фермерські господарства, представники наукових закладів, 

експерти та потенційні постачальники матеріально-технічних та фінансових 

ресурсів. 

Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА 

Людмила Гончаренко окреслила загальну картину ситуації в аграрній галузі, 

ознайомила з новинками законодавства та програмами державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників. Також до уваги аграріїв заступник 

директора презентувала проект Комплексної програми підтримки та розвитку 

агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, на яку у 

2016 році з обласного бюджету виділено 11,0 млн.грн. Актуальним питанням 

сьогодення є потреба в коштах на проведення сільськогосподарських робіт.             

На конференції також виступили науковці Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН Марія Свідерко та професор 

Львівського національного аграрного університету Богдан Гулько з 

рекомендаціями по догляду в весняний період за посівами зернових, садами, 

ягідниками. 

Доцент Львівського НАУ Іван Тофан представив присутнім власне бачення 

впливу змін до Податкового кодексу на фінансовий стан сільгоспвиробників та 

запропонував можливі шляхи з оптимізації податкового навантаження. 
Джерело: Львівська аграрна палата 

Що очікує сільськогосподарських виробників у 2016 році? 

12  лютого  на  базі РСП  
“Шувар” проведено  конференцію:  

«Що очікує сільськогосподарських 
виробників у 2016 році?». Основна  
мета  конференції  полягала  в 

пошуку  шляхів  виходу з  існуючих 
економічних  проблем  з  якими 
стикнулися агровиробники перед 

початком комплексу весняно-
польових робіт.  

19 лютого 2016 року у зв`язку з численними зверненнями жителів  

Дрогобичинни щодо вирішення земельних питань, відбудеться позачерговий прийом 

громадян у Дрогобицькому районі. Прийом громадян проводитиме начальник 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій 

Кавецький в приміщенні Управління Держгеокадастру у Дрогобицькому районі                   

(м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22) з 11.00-13.00  год. 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua 
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Українська органічна продукція 

отримала логотип 

Міністерство аграрної політики представило перший український 

державний логотип органічної продукції, яким виробники будуть маркувати 

товари, виготовлені без використання хімічних пестицидів, мінеральних 

добрив та штучних харчових добавок. 

Логотип із двох перехрещених кіл жовтого і синього кольорів, на перетині 

яких утворюється зелений листок, представила заступник міністра аграрної 

політики і продовольства України Інна Гребенюк. 

Голова правління громадського об’єднання виробників сертифікованої 

органічної продукції «Органічна Україна» Олена Березовська повідомила, що 

на полицях магазинів в Україні можна знайти більш 150 видів органічних 

товарів вітчизняного виробництва. 

Поки ці товари сертифіковані у відповідності з міжнародними системами 

сертифікації. Українські державні стандарти у сфері органіки вступлять в силу 

з новою редакцією Закону «Про органічне виробництво та обіг органічної 

продукції» Максимально протягом 2-3 тижнів нова редакція буде представлена 

на сайті Мінагропроду», – сказала Олена Березовська. 

За її словами, новий закон також буде визначати спеціальний орган, який 

буде уповноважений проводити сертифікацію вітчизняної органічної 

продукції. Українські стандарти будуть розроблені на основі європейських для 

того, щоб вітчизняна система сертифікації визнавалася в Європі і у світі. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Розширення можливостей дрібних виробників через інноваційні 

практики в галузі молочного скотарства 
 

30–31 березня 2016 року з ініціативи МБФ ―Добробут громад‖ відбудеться 

Міжнародна конференція ―Розширення можливостей дрібних виробників через 

інноваційні практики в галузі молочного скотарства‖. Мета конференції: Обговорити 

актуальні питання впровадження найкращих інноваційних практик в молочному 

скотарстві на прикладі трансформації дрібних власників ОСГ в сімейні ферми, 

об’єднані в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК).  Вироблення 

рекомендацій  щодо державної політики сприяння розвитку молочарського сектору.  

Місце проведення: Дніпропетровська обл., СП «Молочарське», с. Олександрівка 

Джерело: www.communitywellbeing.org.ua 
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Експортні дозволи отримали більше  

100 українських аграрних підприємств 

111 українських підприємств отримали дозвіл від міжнародних 

спеціалістів на експорт продукції. Про це повідомив заступник директора 

Департаменту ветеринарної медицини, начальник управління державної 

інспекції Микола Білоус. 

Чиновник пояснив, що у результаті роботи державних інспекторів 

ветеринарної медицини кількість підприємств, що хочуть експортувати свою 

продукцію, збільшилася з 448 до 531. 

За словами M. Білоуса, компетентні органи з питань ветеринарної 

медицини України та іноземних країн за 2015 рік погодили 37 форм 

міжнародних ветеринарних сертифікатів на поставки об’єктів державного 

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду до України з 16 країн: Латвії, 

Литви, Франції, США, Канади, Польщі, Угорщини, Чехії, Іспанії, Швеції, Італії, 

Данії, Естонії, Бельгії, Білорусі, Хорватії. Робота в цьому напрямі триває 
постійно. 

Погоджено форми ветеринарних сертифікатів для поставки об’єктів 

ветеринарно-санітарного нагляду з України в наступні країни: 

• на експорт великої рогатої худоби (ВРХ) для забою з України до Йорданії; 

• на експорт столових яєць з України до Держави Ізраїль; 

• на племінну ВРХ, що експортуються з України до Грузії; 

• на імпорт молочних продуктів (Молоко-HTC), отриманих від молока корів, 

овець, кіз та буйволиць, придатних для людського споживання та призначених 

для імпорту в Чорногорію з України; 

• на імпорт молочних продуктів (Молоко-HTВ), які походять від молока 

корів, овець, кіз та буйволиць, придатних для людського споживання 

та призначених для імпорту в Чорногорію з України; 

• на експорт охолодженого м’яса овець з України до Йорданського 

Хашимітського Королівства; 

• для експорту риби та рибопродуктів, призначених для споживання людьми 

з України в Державу Ізраїль; 

• на забійну ВРХ, що експортується з України до Грузії. 
Серед українських експортерів харчових продуктів тваринного походження 

на ринку ЄС присутні 72 підприємства. Лідером продукції тваринного 

походження з України в ЄС є мед, який постачають  39 компаній. Крім того,  

Україна має право постачати в ЄС такі продукти тваринного походження для 

споживання людиною: молоко і молочні продукти – 10 підприємств, м’ясо 

птиці – 4, продукти з м’яса птиці – 1, риба і рибопродукти – 15, яйця і яйце 

продукти – 2, кишкова сировина – 1, мед – 39 підприємств.  
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Законом України ―Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2016 році‖ від 24.12.2015 р. № 909-VIII внесено 

низку змін стосовно бюджетного відшкодування податку на додану вартість 

(ПДВ). Зокрема, формування та ведення Державної фіскальною службою 

України (ДФС) двох реєстрів заяв щодо повернення бюджетного 

відшкодування. 

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам 

податку, які відповідають критеріям,визначеним п.200.19 цієї статті; 

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам 

податків, які не відповідають критеріям,визначеним п. 200.19 цієї статті. 

Критерії платників податку, одночасна відповідність яким є підставою для 

внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування такого 

платника до першого Реєстру заяв, такі: 

- не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону 

України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом від 14.05.1992  р. №2343-XII; 

- юрособи та фізособи-підприємці, включені до Єдиного держреєстру 

юросіб та фізосіб-підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено 

записів про: 

а) відсутність підтвердження відомостей; 

б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); 

в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 

г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи 

змін до установчих документів юридичної особи; 

д) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення 

або відомості на підставі яких проводиться державан реєстрація припинення 

юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 

- мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну 

дату за даними податковог ообліку перевищує втричі суму податку, заявлену 

до відшкодування або отримали строком на 1 рік від банківської установи, 

перелік яких визначається Кабміном, фінансову гарантію, що діє із дня подання  

Правила бюджетного відшкодування ПДВ 

 підприємствам аграрного сектору України  
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відповідної заявки про повернення  суми бюджетного відшкодування                     

(у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення  норм 

податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до 

бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути подовжена 

додатково на строк до 2-х років), а також здійснюють операції з вивезення 

товарів із митної території України в митному режимі експорту, питома вага 

яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) 

сукупно становить не менше ніж 40 % загального обсягу поставок  (для 

платників податку із квартальним звітним періодом – протягом попередніх 4-х 

послідовних періодів). 

Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично 

вносяться до відповідного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування протягом операційного дня їх отримання в хронологічному 

порядку надходження. 

Порядок ведення та форма реєстрів заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування мають бути затверджені Кабміном. Порядок визначення 

відповідності платника податку критеріям, зазначеним у п. 200.19 ПКУ, 

повинне затвердити  Міністерство фінансів України. Водночас перевірка 

відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в 

автоматичному режимі протягом 15 календарних днів після граничного строку 

подання звітності. 
Джерело: Головне управління ДФС у Львівській області. 

Кабінет Міністрів України 11 лютого 2016 р. прийняв розроблену Мінфіном 

постанову, що забезпечує умови для створення відкритих реєстрів по 

відшкодуванню податку на додану вартість. 

Постанова затверджує порядок ведення та форми реєстрів заяв про 

повернення суми бюджетного відшкодування. Зокрема, заяви будуть вноситися 

до реєстру, який буде опублікований на офіційному сайті Державної фіскальної 

служби України в мережі Інтернет. Повернення узгоджених сум бюджетного 

відшкодування передбачений в хронологічному порядку відповідно до 

черговості внесення запису до реєстру заяв. 
Протягом багатьох років, вибірковий непрозорий процес по відшкодуванню 

ПДВ в Україні створював значні можливості для корупції в цій сфері, і тому був 

однією з ключових головних причин для нарікань бізнесу на інвестиційний 

клімат в Україні. З прозорими реєстрами хронологічного відшкодування ПДВ, 

які публікуються онлайн, ми раз і назавжди вирішимо цю проблему», — 

прокоментувала рішення уряду міністр фінансів Наталія Яресько. 
Джерело: www.kmu.gov.ua 

 

Уряд схвалив постанову,  що уможливлює створення 

відкритих реєстрів з відшкодування ПДВ 
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Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області  

надає роз’яснення підпункту ―ж‖ підпункту 266.2.2  пункту 266.2 статті 266 

Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VI (далі ПКУ), згідно з 

яким ―не є об’єктами оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для використання безпосередньо в 

сільськогосподарському виробництві‖, повідомляє наступне: 

Згідно з п.п. 14.1.235 п. 14.1 ст.14 ПКУ сільськогосподарський 

товаровиробник – це юридична особа незалежно від організаційно-правової 

форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або 

розведенням, вирощуванням  та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, 

ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих  

потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких 

умовах, та здійснює операції з її постачання. 

Державним комітетом статистики України по стандартизації, метрології 

та сертифікації наказом від 17.082000  № 507 затверджено і введено в дію 

Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – ДК 018-

2000), призначений для використання органами центральної та місцевої 

виконавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма 

суб’єктами  господарювання (юридичними та фізичними особами) України. 

Об’єктами класифікації в ДК 018-2000 є будівлі виробничого та 

невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального 

призначення. 

Відповідно до ДК 018-2000 будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у 

сільськогосподарській діяльності, віднесено до підрозділу  ―Будівлі 

нежитлові‖ клас 1271 ―Будівлі сільськогосподарського призначення, 

лісівництва та рибного господарства‖. 

Цей клас включає підкласи:  

1271.1 ―Будівлі для тваринництва‖ (зокрема, товарні та племінні ферми 

великої рогатої худоби, свиноферми та свинофабрики, вівцеферми, кролівничі 

та звірівницькі ферми, кінні заводи, собачі розплідники); 

1271.2 ―Будівлі для птахівництва‖ (зокрема, птахофабрики, та 

птахоферми, на підприємства по виробництву яєць та м’яса птиці, а також по 

Роз’яснення стосовно класифікації  будівель  і споруд 

сільськогосподарських товаровиробників, призначених  

для використання у сільськогосподарській діяльності  



17 

Джерело: Головне управління ДФС у Львівській області 

лютий, 2016 / № 3 (26) 

вирощуванню гібридної птиці для товарних господарств і інкубаторно-

птахівничі станції для виробництва добового молодняку птиці та інші); 

1271.3 ―Будівлі для зберігання зерна‖ (зокрема, зерносховища); 

1271.4 ―Будівлі силосні та сінажні‖ (зокрема, силоси); 

1271.5 ―Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства‖ 

(зокрема, підвали, винокурні, винні ємкості); 

1271.6 ―Будівлі тепличного господарства (зокрема, теплиці, 

сільськогосподарські, парники, оранжереї, заводи кормових антибіотиків); 

1271.7 ―Будівлі рибного господарства‖, (зокрема, підприємства по 

переробці риби); 

 1271.8 ―Будівлі підприємств звірівництва та лісівництва‖  (зокрема, 

підприємства по переробці відходів тваринництва); 

1271.9  ―Будівлі сільськогсоподарського призначення інші‖ (зокрема, 

підприємства виробничо-технічного обслуговування, які включають: бази 

зберігання мінеральних добрив та пестицидів, сільськогосподарської техніки 

та запасних частин, підприємства по ремонту сільськогосподарських машин та 

транспорту, станції біологічного захисту рослин). 

Таким чином, з метою застосування норм п.п.266.2.2 п.266.2  ст. 266 ПКУ 

до будівель, споруд сільськогсоподарських тваровиробників, призначених 

безпосередньо для використання в сільськогосподарській діяльності  

відносяться об’єкти нерухомості, які відповідно до ДК 018-2000  належать до 

класу 1271 ―Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та 

рибного господарства‖ (підкласи 1271.1-1271.9). 

Поряд із цим, згідно з п.п.14.1.129 п.14.1 ст 14 ПКУ у нежитловій 

нерухомості виділяють будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, 

адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних 

цілей). Такі будівлі відповідно до ДК 018-2000  відносяться до групи ―Будівлі 

офісні‖  (код 122) і вони  є об’єктом оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки.     

Високоприбуткові культури в садівництві 
 

10 березня 2016 року в Інституті садівництва НААН відбудеться Міжнародна 

науково-практична конференція ―Високоприбуткові культури в садівництві: сорти, 

технології, маркетинг‖. Он-лайн реєстрація для участі у конференції за посиланням: 

www.fruit.org.ua/seminar2016 

Мiсце проведення: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., c. Новосілки,                      

вул. Садова, 23. 

Джерело: www.sad-institut.com.ua 
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2 лютого  п.р. відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної політики та земельних відносин. Члени комітету з питань 

аграрної політики та земельних відносин вирішили подати спільний проект про 

повернення ПДВ-пільг, який би об’єднував зареєстровані раніше проекти 

(проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі 

сільгосптоваровиробників», р. №3851-1). 

Крім того, комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект у 

першому читанні: 

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з 

земельними ділянками» (р. № 3157, народні депутати Хлань С.В.,Гордєєв А. А.) 

-  проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок при наданні їх 

для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (р. №2155, народні 

депутати Підлісецький Л. Т., Мірошніченко І. В.); 

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення процедури землевідведення для будівництва об'єктів з 

виробництва теплової та/або електричної енергії з використанням 

відновлюваних джерел енергії та/або біологічних видів палива» (р. №2529а, 

народні депутати Домбровський О. Г., Лівік О. П.); 

- проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

збереження державного фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації 

тварин» (р. №3646, народний депутат Івченко В. Є.). 

З ініціативи Кабміну до парламенту подано Проект Закону ―Про внесення 

змін до Закону України ―Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та 

шкіряну сировину‖ (щодо підвищення ефективності ведення галузі)‖ (р.№3859).  

На сайті Мінагрополітики оприлюднений Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового 

регулювання у сфері раціонального використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення». 

Актуальна інформація 

 про законотворчу діяльність 
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Нещодавно представники Департаменту агропромислового розвитку 

Львівської обласної державної адміністрації побували у Буському районі, у 

Яблунівській    та    Побужанській   громадах, із   презентацією   проекту  «500 

успішних сімейних господарств». Директор Департаменту Наталія Хмиз після 

зустрічі з громадою зазначила: «Вийшла жива розмова, адже тут уже добре 

розуміють, що таке кооператив, усі за і проти». 

У Яблунівській громаді відбулася десята за період реалізації проекту 

зустріч. Ініціативні жителі цієї громади бачать майбутнє в участі у реалізації 

проектів, в активізації підприємництва на селі. Про перспективні  напрямки 

розвитку громади розповідає в інтерв’ю Яблунівський сільський голова Надія 

Романюк.  

Основу розвитку сільської громади бачимо   

в активізації підприємництва на селі – Надія Романюк  

- Надіє Ігорівно, розкажіть, будь ласка, про Яблунівську сільську раду?   

- Н.Р.: Яблунівська сільська рада охоплює територію сіл Яблунівка та 

Рокитне   Буського   району,   в   яких   проживає   майже   850  жителів  в  240 

сільських дворах.  На території сільської ради є народний дім, фельдшерсько-

акушерський пункт, дев’ятирічна школа на 85 учнів та сільська бібліотека, два 

магазина та дві церкви. Хоч у попередні два роки наповненість перших класів в 

школі була незадовільною, але цього року кількість першокласників зросте, 

оскільки поступово збільшується кількість молодих сімей та зростає 

народжуваність.  

У межах територїї Яблунівської сільради (загальною площею майже 3200 

га) сільськогосподарські угіддя займають площу понад 1500 га, частину  з  

яких – земельні частки – паї - селяни  здають  в оренду ТзОВ «Апогей агро»  та 

ТОВ «Агро Захід МХП» відповідно площами 450 і 350 га. Частина жителів 

сільської ради працюють на чотирьох підприємствах із виготовлення меблів та 

пилорамі (близько 120 осіб), а також у  Верблянському,  Грабівському і 

Соколянському лісництвах а також на різних підприємствах у райцентрі.   

 

- Які напрями розвитку  сільського господарства переважають у 

громаді?   

- Н.Р.: Більшість жителів господарює на власних земельних ділянках, 

оскільки практично кожне домогосподарство має до 1,5 га земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства.  



20 лютий, 2016 / № 3 (26) 

На цій землі селяни вирощують картоплю та  іншу городину. Ще два роки 

тому вирощували і цукровий буряк, однак зараз у наших селах його майже 

практично немає. Частина сільських домогосподарств утримує худобу, свині, 

коні, деякі господарства навіть по 2-3 дійні корови. Крім того, представники 

громад працюють в агроформуваннях, які орендують земельні паї у жителів 

нашої сільської ради. Там вони зайняті переважно  трактористами та водіями.   

 

 - Якими Ви бачите перспективні напрями розвитку Яблунівської сільської 

ради?   

- Н.Р.: Бюджет Яблунівської сільської ради не дуже великий і становить 

близько 130 тис. грн, тому маємо небагато ресурсів для розвитку. Надходження 

в скарбницю отримуємо від семи підриємств, які зареєстровані в нашій 

сільській раді та перебувають на єдиному податку. За ці кошти (близько 120 тис. 

грн.) в попередні роки ми замінили вікна та двері в школі, закупили і 

встановили дитячий майданчик. Цьоріч хотілося б взятися за зовнішнє 

освітлення, але для цього потрібно майже 200 тис. грн. Також думаємо про 

ремонт дитячого садочку, але в умовах майбутньої децентралізації плануємо 

перенести його на територію школи. Загалом ми ставимо перед собою мету 

залучити мешканців до реалізації різних проектів, що дозволить активізувати 

розвиток підприємництва в громаді.  На мою думку, громади наших двох сіл 

повинні розвиватися, зокрема, через впровадження нових та перспективних 

напрямів бізнесу. Такими напрямками вважаю, для прикладу, вирощування 

малини із подальшим гарантованим її збутом.  

  Тому одним із таких варіантів ми 

бачимо участь жителів сільської ради в 

реалізації  проекту «500 успішних сімейних 

господарств», який впроваджує в Буському 

районі Департамент агропромислового 

розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації за підтримки Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 

й інших партнерських організацій. Це дасть 

змогу підвищити зайнятість населення, створити нові робочі місця, а у 

майбутньому – забезпечить стабільні додаткові надходження до бюджету 

сільської ради.  

- Дякуємо Вам за цікаву розмову.        

Розмову вів Павло Музика. 
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Комфортні умови для утримання тварин –  

запорука ефективного бізнесу – Богдан Денькович  

- Богдан Степанович, розкажіть, будь ласка, про історію створення 

Bашого фермерського господарства?  

- Б.Д.: ФГ ―Пчани-Денькович‖  засновано  в 2009 році і в той час на 

сучасному місці господарства стояли руїни,  два трактори і жодної корови.  

Майже 300 га землі на початку роботи нам довелося фактично розкорчовувати 

від лісу. Вже у  перший рік  господарювання в нас виникли істотні форс-

мажорні обставини – град знищив значну частину врожаю зернових культур і 

в той рік ми зібрали лише 15-20 ц /га. Через це з самого першого року 

діяльності  ми відчули істотний дефіцит коштів. На даний час у господарстві в 

обробітку 830 га землі і утримується велика рогата худоба. Для таких 

фермерських господарств як наше органічні добрива, які ми одержуємо від 

тваринництва, важливі для розкислення грунтів. Саме завдяки системному 

дослідженню технологій та сівозмін середня урожайність кукурудза в 2015 

році становила 100 ц/га, a пшениці – 70 ц/га. Поступово господарство 

купувало  високопродуктивну сучасну техніку і зараз 90 %  є сучасною,  а 

нещодавно поставили сучасну сушарку, що дозволяє нам реалізувати 

вирощені зернові культури за прийнятною ціною. Ми розуміємо, що треба 

продавати зернові в грудні, коли є  відповідна ціна, а не під час збору урожаю. 

Завдяки правильній організації та плануванню фермерському господарству 

Про проблеми і перспективи розвитку 

молочного скотарства на Львівщині та про 

власний успіний досвід господарювання            

“Віснику Агрофорум” розповів голова 

фермерського господарства “Пчани-Денькович”   

Богдан Денькович.  
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вдалося  створили робочі місця для 32 чоловік.  

            У листопаді 2015 року ми ввели в експлуатацію реконструйований 

тваринницький комплекс на 150 корів в який здійснили капіталовкладення в сумі 

5 млн.грн.  

 З цієї суми 2,5 млн. грн – вартість обладнання 

в реконструйованому корівнику,  де людина немає 

контакту з молоком, а молоко – не контактує з 

повітрям і відразу  спрямовується на охолодження. 

Кожна тварина в новому комплексі має всі необхідні 

вигоди, зокрема i індивідуальний ковpик для 

відпочинку.   

- Докладніше про виробничу спеціалізацію у тваринництві? 

- Б.Д.:  На даний час в нас утримується 1400 гол. ВРХ, зокрема 125 корів 

породи м’ясо-молочний симентал. Дана порода ВРХ найбільш приваблива і 

акліматизована для утримання в умовах області і найкраще адаптивна при 

виробництві молока за органічними технологіями. Ми вже досягли 

середньодобової  молочної продуктивності корів у 18 л.  Корови чорно-рябої 

породи, наприклад  не дуже  витривалі через хвороби ратиць. Тому ми обрали 

для комплектування стада нашої ферми саме симентальську породу ВРХ та  

індивідуально підбирали тварин в різних  племінних господарствах області. 

Згодом ми індивідуально виводимо молодняк через власне схрещування. 

Взагалі півроку корів бажано утримувати на пасовищі, оскільки це вітамін D, 

які є фактично ліками для тварин.  
Ми також маємо окремі приміщення  

по вирощуванню Волинській м’ясної 

породи ВРХ,  в окремому  приміщенні  

стоять телята на підсосі, яким згодовують 

молоко і в подальшому згодовуємо їм 

спеціальний раціон для забезпечення 

виробництва популярного у споживачів 

―мраморного м’яса‖, яке користується 

попитом на ринку. Вже у шість місяців вага 
бичка м’ясної породи досягає вже 180-200 кг. При цьому технологія 

вирощування яловичини в господарстві cуто європейська.  В листопаді 2015 

року закупівельні ціни на яловичину були доволі несприятливими, a тому ми 

притримували збут яловичини і в основному забезпечували себе оборотними 

коштами  за рахунок збуту продукції рослинництва та молока.  Зазначу також, 

що наше господарство має статус племінного репродуктора по розведенню 

Bолинської м’ясної та симентальської молочної породи ВРХ.  
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- І наостанок, розкажіть про перспективні  напрями діяльності                              

ФГ “Пчани-Денькович”?  

- Б.Д.: Важливу увагу в цьому  і наступному роках ми плануємо приділити 

стану  польових доріг. Крім того, з урахуванням симентальської породи корів в 

господарстві плануємо розвивати  напрям молочного скотарства за 

органічними технологіями. Мабуть будемо організувати власну переробку і 

фасування молока, щоб менше залежати від закупівельних цін 

молокопереробних підприємств.  

Часто спілкуюся з науковцями 

Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С.З. Гжицького, який я багато років 

назад закінчив з дипломом 

ветеринарного лікаря, а також з  

експертами-дорадниками Львівської 

аграрної дорадчої служби. Це дозволяє 

мені знати про сучасні технології і 

впроваджувати їх у виробництво для того 

-  Дякуємо Вам за  змістовне  інтерв’ю. 

                                                                                          Розмову вів Павло Музика. 

щоб напрям скотарства у ФГ ―Пчани-Денькович‖ залишався також 

прибутковим бізнесом.  

Всеукраїнська акція “Прапор України – Прапор Миру” 
 

У серпні 2016 р. Всеукраїнською газетою ―Сільський вісник‖ та  ТОВ ―Сі.В‖  

з нагоди 25-річчя з Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора 

України буде проведена  Всеукраїнська акція ―Прапор України – Прапор Миру‖. 

У період 21-27 серпня 2016 р. на території Національного музею народної 

архітектури та побуту України (Київська обл., с. Пірогово) планується створення 

із живих квітів найбільшого у світі Національного прапору України площею 

15000 кв.м. 

Учасником акції може стати як окрема людина так і трудові колективи 

навчальних закладів, організацій, підприємств різних форм власності, які 

приймуть участь у вирощуванні квітів. Всім небайдужим пропонується  

долучитися до участі у створенні із живих квітів Найбільшого Національного 

прапору України та аналогічних прaпорiв в усіх населених пунктах України.     

Детальна інформація про умови участі у заході  розміщено на Інтернет-

сторінці організаторів: www.cib.net.ua 
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Із настанням тепла на території області вже спостерігається випалювання 

населенням залишків сухої рослинності.  

Випалювання стерні, що повсюдно практикується всупереч законодавству, 

суттєво впливає на рівень забруднення повітря, а нерідко створює загрозу для 

людей та може призвести до некерованих пожеж. 

З метою запобігання самовільного спалювання населенням сухотрав’я 
департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації звертається до 

свідомих громадян Львівщини долучитися до створення оперативних груп для 

реагування на порушення природоохоронного законодавства. Небайдужих 

громадян просимо зголоситися до департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації (м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел.:(032) 238-73-99). 

 Департамент екології закликає мешканців Львівщини не спалювати 

залишки сухої рослинності. Під час згоряння 1 тонни рослинних залишків у 

повітря вивільняється більше 9 кг мікрочасточок диму. До їх складу входять пил, 

окис азоту, вуглекислий газ, важкі метали, які осідають у наших легенях. Крім 

того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найбільш отруйних для 

людини речовин. 

У разі виявлення Вами фактів підпалу, телефонуйте: на гарячу лінію 

Львівської облдержадміністрації «112», «102» (поліція), (032) 238-73-70 

(Державна екологічна інспекція у Львівській області, «101» (пожежна служба).  

Нагадуємо, що спалення сухої рослинності забороняється законодавством 

України та передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність з 

відповідним накладенням штрафів. Зокрема, згідно з Законом України «Про 

охорону атмосферного повітря» забороняється спалювання сухої рослинності, 

соломи, стерні чи опалого листя. За вчинення даного порушення передбачена 

адміністративна відповідальність відповідно до статті 77-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 – 

340 грн.), ті ж дії вчинені в межах території та об’єктів природно заповідного 

фонду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 20 до 

40 неоподаткованих мінімумів (340 – 680 грн.). 

Відповідно до ст. 245 Кримінального Кодексу України – підпали караються 

штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 – 

8500 грн.) або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або 

позбавленням волі на той же період. Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель 

людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, – караються 

позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 
Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА. 

На Львівщині створюватимуть оперативні групи  

щодо запобігання спалювання сухої рослинності 
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Віктор Борщевський, д.е.н., Інститут регіональних 

досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього 

Сільські території Львівщини:  

на стику років, думок і тенденцій 

Протягом усіх останніх років проблема розвитку сільських територій 

незмінно перебуває в центрі уваги вітчизняних дослідників. Вона є предметом 

жвавих дискусій як у середовищі науковців, так і в колах  практиків, передусім 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Зазвичай 
при цьому в центр уваги ставиться невтішна статистика, згідно якої щорічно з 

мапи нашої держави зникає кілька десятків сільських населених пунктів, а 

соціальна та інженерна інфраструктура українських сіл незмінно 

погіршується. 

На основі песимістичної статистики робляться поспішні висновки про 

необхідність якнайшвидшої розробки численних загальнодержавних і 

регіональних стратегій, концепцій, програм тощо. Всі вони ставлять за мету 

«врятувати вітчизняне село», «відродити історичні традиції сільсько-

господарської кооперації», «спрямувати розвиток сільських територій у 

європейське русло» тощо.  

Разом із цим, практика показує, що кількість програмних документів та 

інтенсивність організаційно-управлінських зусиль, як правило, не корелюють з 

економічними показниками розвитку сільських територій. Більше того, з року 

в рік проблеми мають тенденцію до загострення, а чисельність сільського 

населення – до скорочення.  

Особливо виразно окреслена проблематика виявляється в областях 

Карпатського регіону України, зокрема на Львівщині. Адже тут концентрація 
сільських населених пунктів і кількість мешканців сіл на одиницю площі є 

однією з найвищих в Україні, а якість земельних ресурсів і потенціал 

аграрного виробництва значною мірою поступаються іншим регіонам 

держави.  

Як наслідок, розвиток сільських територій незмінно залишається одним з 

пріоритетів регіональної економічної політики, відображаючись як у 

численних обласних програмах, так і в проектах міжнародної технічної 

допомоги, що реалізуються на Львівщині, а також у заходах з державної 

підтримки підприємництва та децентралізації влади. Окрема стратегічна ціль 

відводиться відродженню села і в проекті Стратегії розвитку Львівської 

області до 2020 року. 

Проте, на практиці спостерігається доволі невтішна картина. Рівень 

добробуту сільських мешканців продовжує погіршуватися, найбільш 

кваліфіковані та перспективні кадри інтенсивно вимиваються з села в міста і 
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за кордон, рівень продуктивності праці в сільському господарстві регіону та 

інноваційний потенціал його аграрного сектору є одними із найнижчих в 

Україні, а якість соціального забезпечення мешканців західноукраїнських сіл 

навіть близько не відповідає сучасним стандартам сусідніх країн-членів ЄС. 

Це змушує замислитися не лише про ефективність заходів державної та 

регіональної політики, спрямованої на розвиток сільських територій, але і про 

спроможність досягнення поставлених завдань у принципі. Адже економічні 

тенденції визначаються не стільки регуляторним впливом державних 

інституцій, скільки об’єктивними ринковими процесами, що відображають 

наявний соціально-економічний потенціал певної території. В контексті 

сільських територій цей потенціал формується, насамперед, у природно-

ресурсній, демографічній та фінансово-бюджетній площинах. 

При цьому, навіть поверхневого ознайомлення з кожною із перелічених 
площин достатньо для того, аби виявити відсутність необхідних і достатніх 

об’єктивних передумов для ефективного розвитку сільських територій в 

областях Карпатського регіону, зокрема на Львівщині, принаймні у 

короткотерміновій перспективі. 

По-перше, навіть на тлі України спостерігається перенаселеність 

сільських населених пунктів у цьому регіоні (40-50% проти 30%), не кажучи 

вже про середньоєвропейські 10%. Це означає, що протягом найближчого 

періоду, чисельність сільських мешканців тут об’єктивно зменшуватиметься, 

не зважаючи на будь-які заходи з «відродження західноукраїнського села». 

По-друге, недієва система фінансово-бюджетного забезпечення сільських 

територіальних громад, яка сформувалася на постсоціалістичному етапі 

розвитку, не дає змоги акумулювати достатнього обсягу бюджетних ресурсів 

для підтримання в належному стані місцевої інфраструктури, особливо у 

невеликих карпатських і галицьких селах. Сподівання на здійснення 

адміністративно-територіальної реформи, у цьому контексті, можуть 

виправдатися не раніше, ніж за 5-10 років, та й то за умови її успішного 

завершення. 
По-третє, дрібнотоварний характер виробництва в аграрному секторі 

Карпатського регіону, де переважають низькотехнологічні та трудомісткі 

особисті господарства населення, не дозволяє сподіватися на залучення 

достатнього обсягу інвестиційних ресурсів у короткотерміновій перспективі, а 

також унеможливлює швидке здійснення технологічної модернізації сільської 

економіки регіону та її диверсифікації протягом кількох найближчих років. Як 

наслідок, за рівнем конкурентоспроможності сільські території Карпатського 

регіону України найближчим часом продовжуватимуть поступатимуться не 

лише своїм відповідникам із сусідніх прикордонних регіонів країн-членів ЄС, 

але й іншим українським регіонам. Це об’єктивно супроводжуватиметься і  
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скороченням обсягів виробництва та зниженням потенціалу вказаних 

сільських територій з подальшою реструктуризацією їх економіки відповідно 

до вимог ринку. 

Таким чином, сьогодні існує потреба не лише в оцінці та критичному 

аналізі пройденого шляху, а також і в розробці нових пріоритетів розвитку 

сільських територій, як України в цілому, так і Львівщини, зокрема. 

Спираючись на науковий аналіз тенденцій розвитку сільської економіки в 

Україні та світі, а також беручи до уваги досвід країн-членів ЄС, можна 

окреслити наступні першочергові завдання, реалізацію яких слід розпочати 

вже у поточному 2016 році. 

1.  Започаткування системної роботи з розвитку підприємництва на селі 

та формування сприятливого інвестиційного клімату у межах сільських 

територій. З цією метою не лише слід привести «до спільного знаменника» 

всі існуючі в області стратегії та програми, гармонійно інтегрувавши до них 

проблематику сільських територій, але і налагодити регулярну співпрацю 

вищих навчальних закладів та наукових установ регіону з представниками 

агробізнесу, спрямовану на повноцінне залучення наукових і навчально-

освітніх напрацювань у практику підприємницької діяльності на селі. 

2. Розробка та реалізація Стратегії розвитку сільськогосподарської 

кооперації на довгостроковий період (наприклад до 2030 року), яка має 

орієнтуватися на формування економічних, ціннісних і ментально-

психологічних основ кооперативного руху на Львівщині. Така Стратегія 

повинна ґрунтуватися на сучасних підходах до стратегічного планування, які 

довели свою ефективність і дієвість у Європі та світі, а також охоплювати три 

послідовні взаємопов’язані блоки: а) формування достатньої кількості 

конкурентоспроможних фермерських господарств; б) налагодження постійної 

інформаційно-консалтингової та навчально-освітньої діяльності з суб’єктами 

аграрного підприємництва; в) формування сучасної інноваційної та 

маркетингової інфраструктури аграрного ринку на регіональному рівні.  

3. Робота з органами місцевого самоврядування сільських територіаль-

них громад у напрямі налагодження їх постійної взаємодії з державними та 

науковими інституціями, а також з  інститутами громадянського суспільства. 

Передусім це стосується напрацювання пакету пропозицій для потенційних 
грантодавців та інвесторів з метою залучення додаткових фінансових 

ресурсів у сферу реалізації інфраструктурних та інноваційних проектів у 

межах відповідних сільських територій. 

При цьому слід особливо наголосити на недопустимості 

короткотермінової орієнтації кожного з трьох описаних завдань, оскільки їх 

належне виконання можливе виключно в руслі системності, послідовності та 

стратегічної орієнтованості. 
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На допомогу аграріям 

Всі процеси в живому рослинному організмі проходять за участю води. 

Тому, і велике значення води в житті рослин. Тканини плодово-ягідних рослин 

насичені водою. В різних частинах рослин її міститься від 50 до 90 %. Більше 

води знаходиться в зростаючих частинах рослин – на кінцях коренів і стебел, в 

листі і плодах. 

Вода надходить з грунту в рослину поглинанням коріннями. Тому, водний 

режим рослин залежить в основному від наявності вологи в кореневмісному 

шарі грунту. Протягом сезону вологість грунту змінюється. При нестачі вологи 

в грунті порушується нормальна функція коренів, всмоктуючи корінці 

відмирають, рослина відчуває мінеральне голодування. Це відбувається на 

розвитку надземної частини: квітки і листя не досягають звичайних розмірів, 

передчасно жовтіють і обсипаються, знижуються довжина приросту і якість 

плодів. Не маючи достатньої кількості запасних поживних речовин, в сувору 

зиму рослина підмерзає. Шкідливий і надлишок води.  

Для росту і життєдіяльності коренів, необхідна не тільки вода, а й повітря. 

При надмірному зволоженні вода витісняє повітря з грунту. Дихання та активна 

діяльність коренів припиняється. Подібна картина спостерігається не тільки в 

дощове літо, але і на ділянках з високим стоянням грунтових вод. При 

систематичному надлишку вологи, кореневі волоски гинуть. Вважається, що 

для отримання нормальних врожаїв у саду без поливу, в середньому потрібно 

600 – 700 мм опадів у рік. При малому запасі вологи в грунті і відсутності 

дощів, максимальну потребу рослин у воді в період вегетації садівники 

заповнюють поливами. 

Існує декілька способів поливу:  

- полив дощуванням; 

- краплинне зрошення; 

- внутрігрунтове зрошення. 

Однак, в умовах постійно зростаючого дефіциту прісної води, високої 

вартості систем зрошення, погіршення екологічного стану зрошуваних земель, 

важливого значення набуває розроблена система економії і водозбереження. Під 

водозбереженням ми розуміємо кількість води, яка зберігається в 

кореневмісному шарі грунту від випаровування, міграції, сублімації в результаті 

застосування  природних і штучних гідросорбентів.  

Анатолiй Бурлака, кандидат економічних наук, 

директор ПП “Проектно-консультацiйний центр 

“Суцвiття”  
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Для цих цілей використовуються препарати Maxi Marin. Ці препарати 

комплексної дії, в основу  яких входить вологоутримуючий компонент. 

Властивості даного комплексу вбирати  і утримувати,  до необхідного моменту 

споживання рослинами великої кількості води і розчинених в ній речовин, 

дозволяє зняти стрес і створити рослині комфортні умови розвитку. А 

наявність в комплексі гумінових речовин дозволяє перетворювати недоступні 

поживні речовини грунту в розчинні і доступні для рослин форми, що сприяє 

рівномірному споживанню рослинами вологи і поживних речовин. 

Для потреб сільськогосподарського 

виробництва відбирались і вивчались природні і 

штучні синтезовані сорбенти, поглинаючі вологу 

у великих кількостях, здатні утримувати її  

міграції і сублімації, легко віддати вологу 

рослинам і мати властивість до регенерації. 

. 

Продукти Maxi Marin виготовляються у виді поживного гелю, таблеток і 

гранул. Поживний гель використовується для замочування коренів дерев, 

кущів при садінні саду. Застосовують гель  при замочуванні з розрахунку 1 л 

на 10 – 15 дерев, або 20 – 30 кущів. Перед садінням плодово-ягідних та 

горіхоплідних культур  в садивні ямки вносять 2-4 таблетки Maxi Marin  або 

10 – 15 г  гранул. 

Продукти Maxi Marin використовують також під зернові культури, 

цукрові буряки, кукурудзу, соняшник та інші сільськогосподарські культури. 

Норма внесення складає 20 кг/га гранул Maxi Marin. Вносять під 

передпосівну культивацію. Строк дії препарату в грунті 8 років. 

Використання даних препаратів дозволяє в засушливий період 

активізувати сільськогосподарські рослини до покращення  життєдіяльності 

за рахунок води, яка утримується в кореневмісному шарі грунту за рахунок 

продуктів Maxi Marin. 

Особливою властивістю Maxi Marin є в те, що він 

розчиняється у воді, при поливі не виливається із грунту і 

успішно працює близько 10 років при одноразовому 

внесенні. Це автономна подача води і поживних речовин 

рослинам. 
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Ярослав Кусий, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний університет «Львівська політехніка»,     

практик-біодинамік 

Біодинамічні технології вирощування томатів 

Серйозною перепоною, що відштовхує городників від вирощування 

томатів, є їх вразливість грибковими захворюваннями, зокрема, фітофторою. 

Суттєве подорожчання якісної тепличної плівки та ненадійність 

полікарбонатного покриття зумовило пошук шляхів вирощування томатів на 

відкритому грунті – смак вирощеного на грядці томата не порівняти з 

тепличним.  

Городники, серед яких переважна більшість – малозабезпечені 

громадяни, при вирощуванні томатів у відкритому грунті широко 

використовують препарати органічного походження, що стає актуальним в 

зв’язку із підвищенням цін на мінеральні добрива Але перехід на серійний 

комерційний випуск органічних препаратів істотно погіршив їх якість. Окрім 

того, на думку Мирослави Вакшинської, городниці і з багаторічним стажем, 

без застосування фунгіцидів фітофтору не перемогти.  

Біодинаміка – альтернативний метод ведення господарства. 

Землероби, прагнучи знайти вихід з ситуації, що склалася, починають 

експериментувати. Але лише небагато, розширюючи свої горизонти, 

освоюють біодинаміку. А даремно! 

На Заході біодинамічний метод ведення господарства розвивається 

інтенсивно. В нас про біодинаміку –  науку про сили, процеси і явища життя 

в широкому сенсі – практично ніхто не чув.  

На Україні, зокрема на заході, популяризації біодинаміки сприяли Олег 

Гураль, Наталія Переймибіда, Григорій Бурковський. 

На сьогоднішній день успіхи світової біодинаміки пов’язані з іменами 

австралійця з українським корінням Алекса (Олексія) Подолінського, віце-

президента асоціації ―Жива Земля‖ швейцарця Райнера Закса, засновника 

біодинамічного клубу ―Гармонія‖ (Іркутськ) Сергія Тужиліна, українців 

Андрія Зеленко та Василя Чуби. 

Для досягнення найвищого результату у біодинамічному вирощуванні 

будь-яких овочів, зокрема томатів, потрібно узгодження чотирьох складових: 

біодинамічного насіння, біодинамічного грунту, біодинамічного середовища 

та біодинамічного відношення людини до рослин. 
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Покупне насіння, що вирощувалося за класичною «хімічною» 

технологією, як правило, повинно пройти мінімум річну адаптацію до 

біодинамічного способу землеробства (в ідеалі – три роки). Досвід свідчить, що 

схожість біодинамічного насіння – не менше 90 %.  

Земля, на якій вносилися мінеральні добрива, для відновлення своїх 

первородних властивостей вимагає від одного до трьох років комплексного 

обробітку біодинамічними препаратами: 500, 501, фляденпрепаратом Марії 

Тун.  

Під біодинамічним середовищем слід розуміти біодинамічні препарати, 

компостні препарати, біодинамічні компостні препарати, біодинамічні чаї, 

пасти тощо. Внесення препаратів у гомеопатичних дозах сприяє комплексній 

дії на землю та вирощувані овочі.  

Біодинамічне відношення людини до рослин передбачає при роботі з 

біодинамічними препаратами знаходження людини у піднесеному настрої для 

досягнення максимального результату. Вищий пілотаж – відчуття людиною 

потреб рослини у конкретний момент часу. 

Результат залежить від гармонійного поєднання усіх складових. 

Послідовність вирощування томатів. 

На думку М.І. Курдюмова, перші дні розвитку рослини закладають все 

доросле життя, причому фактично якість насіння та розсадний період 

визначають розвиток рослин і урожай на 80 %.   

Розглянемо складові процесу вирощування томатів. 

1. Моральна готовність до співпраці з рослинами. 

Не відноситися до хворих «українською жабою», коли при побажанні 

здоров’я співбесідника скеровують у зовсім не привабливі місця. 

2. Використання календаря “Посівні дні” Марії Тун при виборі дати 

висаджування та обробітку томатів. 

Висаджування розсади та оброблення томатів, як представника класу 

―Плід‖, здійснюють у плодові дні. Найкращі результати, на думку Марії Тун і 

Алекса Подолінського, дає обробіток, коли Місяць перебуває у сузір’ї Лева. 

Відмінність календаря Марії Тун від широкого загалу класичних посівних 

календарів в тому, що він відображає реальні переміщення планет у часі. 

Томати у 2015 я висівав у три терміни – 14 лютого – в дні Стрільця, 4-5 

березня – в дні Лева, 30 березня – в дні Лева. 

3. Вибір сорту. 

Висаджую лише сортові томати. Обов’язково чотири безпроблемні сорти: 

Де Барао червоний, Де Барао рожевий, Рожевий фламінго та Чорний принц.  

Надовго прописалися на моїх грядках  чері ―Здорове життя‖, ―Синє 

сонячне світло‖, ―Арктична вишня‖, ―Киш-миш жовтий‖. Окрім них, цьогоріч 
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із вже свого насіння висадив ультра ранні ―Льодник‖ і ―Рамбінік‖, 

середньостиглі ―Утю‖, ―Лимонну сливку‖. З покупного насіння відзначу 

томати сортів ―Хурма‖, ―Персик‖, ―Чудо Внукової‖, ―Ностальгія‖, 

―Шоколадний зайчик‖, ―Гулівер‖, ―Кремова ковбаса‖, ―Сенсей‖ тощо. 

Підготовка тари для розсади, заповнення її грунтом. 

Як варіанти використання тари пропоную такі види тари: класичний 

ящик для розсади із можливістю сходження зайвої вологи; пластикову тару  

без можливості сходження зайвої вологи, пластикова тара («ящик в ящик») із 

можливістю сходження зайвої вологи. 

Склад грунту описаний в літературі. З грунтом при висіванні томатів не 

вигадую – дернова земля, бажано з під кропиви.  

За 10-14 днів до висаджування розсади можна обробити грунт 

фляденпрепаратом із застосуванням препарату № 507 для кращої схожості 

розсади. Хоча, на думку Наталі Переймибіди, збіднілий грунт без обробітку 

біодинамічними препаратами при висаджуванні насіння сприятиме боротьбі 

насінини за проростання та формування здорової рослини. 

Незалежно від способу підготовки грунту, тару заповнюю ним 

заздалегідь, поливаю, закриваю поліетиленовою плівкою («маєчкою»)  та 

поміщаю у тепле місце, наприклад , біля газового конвектора. 

Висівання томатів. 

Вже другий рік використовую метод Курдюмова, влаштувавши насінню 

гарячу водяну «лазню». Насіння насипаю в чашку, заливаю гарячою (до 60°С!) 

водою і залишаю охолоджувати під кришкою. Насіння, що плаває, 

відбраковую. Решту насіння сходить удвічі швидше. 

Для біодинамічного насіння стимулятори росту не потрібні. 

У грунті роблю лунки за допомогою сірника, кладу насінину та закриваю 

землею. Оскільки під плівкою вода не має змоги випаровуватися – не 

поливаю. Знову закриваю поліетиленовою плівкою (―маєчкою‖) та поміщаю у 

тепле місце, наприклад, біля батареї або газового конвектора. 

«Опікування» сходів томатів. 

Сходи томатів з’явилися 18-19 лютого при висаджуванні 14 лютого, 9-11 

березня при висаджуванні 4 березня та 3 квітня при висаджуванні 30 березня. 

Момент появи сходів потрібно ретельно відслідкувати. З перерослим сходом 

багато мороки в подальшому, хоча ситуація і не критична. 

Після появи сходів температуру перший тиждень знижую до 15-18 С 

вдень і до 12-14 С вночі, щоб розсада не витягувалася. Це рекомендації, від 

яких можна дещо і відійти. Головне, на мою думку, задовольнити потребу 

рослин у світлі при не надто високій температурі та достатньому просторі.  
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Для зменшення поливів доцільно після 

підростання сходів тару з ними замульчувати. 

Пересаджування томатів. 

Згідно часу пересадки у плодовий день за 

календарем Марії Тун пересаджував томати у більші 

ємності. Доцільно для цього використовувати пет- 
пляшки, краще непрозорі. Їх розрізаю на третину від дна та перевертаю верх 

горловиною вниз – отримую тару для пересадки. Заповнюю тару грунтом і 

обклеюю прозорі ємності для оберігання коріння розсади від сонячних 

променів. При пересаджуванні розсади як варіант склад грунту: 2 частини 

дернової землі, 2 частини перегною, 1 частина піску. Висаджену розсаду 

обов’язково мульчую, наприклад, ―лушпинням‖ із сіна, що складають дрібні 

фракції.  

При підвищенні температури доцільно розсаду гартувати. 

Для формування імунітету розсади проводжу обробку біодинамічними 

препаратами. 

За рекомендаціями Сергія Тужиліна, з динамічних трав в першу чергу 

необхідно обробити чаєм з ромашки для стримування росту та витягування 

розсади і чаєм з кропиви для зміцнення листа.  

 Висаджування розсади томатів у відкритий грунт. 

Відходжу від класичних рекомендацій висаджування томатів у відкритий 

грунт наприкінці травня – на початку червня – томати потрібно висаджувати 

швидше. Зокрема, у 2015 р. висаджування томатів у полікарбонатну теплицю і 

у відкритий грунт проводив  в один термін – наприкінці квітня. Від 

пересаджування у плодовий день можна відійти, керуючись рекомендаціями 

Андрія Івановича Зеленко, який пропонує готувати «бовтанку» з компосту та 

глини на препараті № 500 або фляденпрепараті і замочувати коріння розсади у 

ній перед висадкою. Тоді висаджувати розсаду можна у будь-який  знак в час 

пересадки, крім несприятливих днів. 

При висаджуванні томатів у відкритий грунт не потрібно загущувати 

рослини. Відстань у рядку – не менше 50 см, між рядками – не менше 60-70 см.  

При висаджуванні томатів у відкритий грунт у квітні ставлю металеві дуги 

та накриваю розсаду агроволокном. При загрозі заморозків – достатньо 

обробити препаратом із валер’яни № 507. 

Ще один аспект при пересаджуванні. Коренева система та стебло повинні 

бути приблизно однаковими. У перерощеної розсади обриваю нижні листки та 

заглиблюю її у грунт.  

Частину розсади висадив у травні та червні. 
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 Догляд за томатами. 

Обробіток томатів слід виконувати у плодові дні за календарем «Посівні 

дні» Марії Тун. Сергій Тужилін рекомендує оприскувати чаями біодинамічних 

трав у послідовності деревій – ромашка – кульбаба – кропива для томатів на 

споживання та консервування і деревій – ромашка – кора дуба – кропива для 

насінників. 

Обробіток у несприятливий період (за календарем Марії Тун) небажаний. 

Для зменшення поливів площу під томатами мульчував соломою. 

Для підживлення томатів у плодові дні використовував кропив’яну жижу 

(1 кг кропиви замочується у 10 л води, настоюється до повного розкладення 

рослин) у пропорції 1:40 з обов’язковим поливом теплою водою під кущ. 

Ефективне оприскування кропив’яною жижою для загального стимулювання 

росту та розвитку рослин у пропорції 1:20.  

За рекомендаціями А.І. Зеленко, для підсилення дії чаїв та кропив’яної 

жижі доцільно динамізувати фляденпрепарат у них. Динамізація – 

безперервне розмішуванні необхідної дози препарату у воді то в один, то в 

інший бік в ємкостях до створення воронки (виру). 

Захист від фітофтори та інших хвороб. 

Для захисту від грибкових захворювань С.Ю. Тужилін рекомендує кожні 

два тижні  ввечері оприскувати томати по листу у день «Листа» чаєм з хвоща. 

Для цього 1 г польового хвоща залити 1 л холодної відстояної або 

дощової води, прокип’ятити 15-20 хв, остудити, додати 9 л води, перемішати. 

Після оприскування чаєм з хвоща зранку одразу ж оприскати томати 

кропив’яною жижою 1:40. 

Для Львівщини доцільно в період тривалих дощів оприскування 

здійснювати у кожний лист (приблизно через 9 днів). 

Розсада, висаджена у квітні, знаходилася в безпосередній близькості від 

ділянки з картоплею, проте не захворіли. 

Фітофтора вразила декілька кущів низькорослих томатів з покупного 

насіння, зокрема, висаджених в травні у відкритий грунт ―Супермарманде‖ та 

«Бачено-небачено» (ориг. ―Видимо-невидимо‖), після тривалих дощів в кінці 

липня. Захворювання зупинено обробленням чаєм з хвоща у день листа,  

попередньо динамізованим 15 хв.  

Томати з власного насіння після оброблення біодинамічними чаями, чаєм 

з хвоща та кропив’яною жижою не хворіли. 

Жодних фунгіцидів, препаратів органічного походження не застосовував. 

Висновки. 

Принцип медицини ―Не нашкодь‖ сміливо можна застосувати до 

біодинаміки. Для досягнення потрібного результату необхідно гармонійно 
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увійти у навколишній світ, злитися з природою, як це робили у свій час воїни 

тіні – ніндзя. Біодинаміка створює умови для комфортного існування рослин, 

проте для цього потрібен час.  

Багато хто, прочитавши ці рядки, скаже, що фітофтора цього року 

посадки томатів майже не вражала. Питань немає! А як позбутися важких 

металів, радіоактивних елементів і всього шмальсу, що є в повітрі та грунті? 

Базуючись на дослідженнях кандидата біологічних наук                                 

Т. П. Решетникової, можна говорити про такі штами мікроорганізмів, 

утворені у біодинамічному компості, який сприяє перетворенню 

радіонуклідів на нерадіоактивні елементи, тобто відбувається щось сходе до 

холодного ядерного синтезу.   

Для процесу трансмутації хімічних елементів, як довів ще Луї Кервран, 

досить слабких енергій, які вважаються життєвими.  Крім того, дослідження 

свідчать про домінантний вплив енергії думки на трансмутацію не лише 

звичайних хімічних елементів, але навіть і радіонуклідів. 

Як вважають багато учених, явище трансмутації вимагає пильнішої 

уваги та подальшого вивчення, особливо в контексті екологічних проблем і 

збереження здоров’я. 

Український соєвий конгрес  
 

25 лютого 2016 р. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) 

та агенція AgriEvent за підтримки асоціації «Дунайська 

соя»  проведуть Український соєвий конгрес. 

Мета заходу: підвищення розуміння українськими аграрними виробниками 

технологічних та економічних аспектів ефективного вирощування, переробки та 

реалізації сої, створення єдиної бізнес-платформи для спілкування аграрних 

виробників, спеціалістів з вирощування, переробників та покупців сої з України та 

Європи. 

На конгресі будуть розглянуті наступні питання: 

- Україна: Європейський лідер з вирощування сої; 

- технології вирощування сої та логістика; 

- вирощування та переробка немодифікованої сої. Успішні бізнес-кейси; 

У даному заході очікується участь понад 200 власників та керівників 

аграрних компаній, холдингів, фермерських господарств, постачальників МТР, 

трейдерів та представників міжнародних організацій. 

З питань участі у форумі звертайтесь, будь ласка, до організаторів за 

телефоном (044) 236 21 10/13 або електронною поштою: oliinyk@ucab.ua  

Місце проведення: м. Київ, Готель Ramada Encore Kiev, Столичне шосе, 103. 

Джерело: www.ucab.ua 
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Візит делегації польських пасічників до Львова 

Микола Грибок, 

к.т.н., Голова спілки 

пасічників Львівщини 

Базилі Хом’як,  

член президії Спілки 

Пасічників Польщі   

Західно-українське місто Львів засноване біля 1250 року королем-князем 

Данилом Галицьким який назвав місто на честь свого сина Лева. Від 1387 року 

і до 1772 року місто перебувало в складі Речі Посполитої і був столицею 

воєводства Руської Корони. Від 1772 року (розпад Речі Посполитої) під 

пануванням Австро-Угорської імперії Львів став столицею Галичини та 

Володимирії. Почався швидкий розвиток науки, освіти, культури, в тому числі 

і польської. Після 1918 року і до 1939 року Львів перебував в границях 

польської держави. Після набуття незалежності України у 1991 році Львів став 

її невід’ємною частиною. 

У грудні 2015 року до Львова на запрошення українських бджолярів 

прибула делегація Спілки Пасічників  Польщі (ПСП) та Технікуму бджолярів з 

м. Пшчеля Воля в складі:  Тадеуш Сабат – Президент ПСП,  Базилі Хом’як – 

член президії ПСП,  Збігнєв Янкевич – Голова товариства пасічників 

Люблінського воєводства, Єжи Гнерович – голова комітету по підготовці 

відзначення 100-річчя з дня смерті професора Львівського університету 

Теофіла Цесельського. Технікум бджільництва з м. Пшчеля Воля представляли 

Божена Стенпень – заступник директора, Євгенія Гонсьор – викладача 

іноземних мов. В склад делегації входили також дружина Тадеуша Сабата  – 

Ядвіга Сабат та дружина Збігнєва Янкевича – Христина. 

Візит польської делегації був підготовлений багатьма товариськими 

контактами бджолярських організацій і підписаним договором про співпрацю 

між Польською Спілкою Пасічників і Спілкою Пасічників України 25 серпня 
2014 р. в м. Балтув. Організаційні питання приїзду до Львова опрацьовувалися 

Головою товариства Люблінських бджолярів Збігнєвом Янкевичем і головою 

Львівського братства пасічників ―Рій‖ Миколою Грибком.  

На зустрічах у Львові (10 - 13 грудня  2015 р.)  українських бджолярів 

представляли: Микола Грибок – член ради Спілки Пасічників України, Леонід  

Веред – Президент Спілки Пасічників України,  Володимир Дмитрук – віце-

президент Спілки Пасічників України, голова Братства Бджолярів Землі 

Волинської, Наталія Сенчук – голова Полтавської обласної СПУ, директор 
Гадяцького аграрного училища, Богдан Горбовий – історик, перекладач, 

екскурсовод по Львову  та представники журналу ―Український пасічник‖. 

Фотографічне висвітлення зустрічей у Львові здійснював Павел Буджинський.   
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Перший день візиту розпочався з 

відвідування Hаціонального університету 

―Львівська політехніка‖, де оглядали архітектуру 

будинку, актового залу та картини  відомого 

художника Яна Матейка.  

В подальшому учасники делегації оглянули пам’ятник Митрополиту 

Андрею Шептицькому та відвідали Собор Святого Юра i пам’ятник                            

Івану Франку. Після цього делегація відвідала старий будинок Львівського 

університету і Церкву Святого Миколая, що на вул. Грушевського та 

біологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, де на кафедрі ботаніки з                  

1875 р.  по 1916 р. на посаді професора працював Теофіл Цeсельський.  

Одна iз цілей візиту польської делегації – збирання інформації про 

визначного земляка, який народився біля м. Каліша, одержав освіту в 

Берлінському університеті і після закінчення докторської дисертації був 

направлений на роботу до Львівського університету.  

На факультеті біології та кафедрі ботаніки ЛНУ імені Івана Франка 

відбулися зустрічі з викладачами університету. Польська делегація була дуже 

подивована  тим, що на кафедрі ботаніки та в бібліотеці зберігаються  наукові 

праці Теофіла Цесельського, список яких був урочисто вручений пану                    

Єжи Гнеровичу.  
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Особливо польську делегацію цікавила друга важлива діяльність                            

Т. Цесельського – бджільництво, оскільки він був засновником журналу ―Бартнік 

Постенпови‖ i Галицького огородницько-бджолярського  товариства. Теофіл 

Цeсельський помер у Львові в 1916 році і похований  на Личаківському 

цвинтарі. Місце його поховання віднайшли львівські пасічники разом з 

директором цвинтарa. Під час візиту на кафедру  ботаніки було прийнято 

рішення, що Єжи Гнерович разом з працівником ботанічного саду університету 

Марією Надрагою спільно працюватимуть над написанням біографії                             

Т. Цeсельського.  Після відвідування пам’ятника Петру  Прокоповичу 

(винахіднику рамкового вулика), делегація виїхала на Личаківський цвинтар.  

В цьому некрополі багатьох народів 

спочивають українці, поляки, австрійці, 

вірмени. Тут поховані також українські та 

польські повстанці, учасники воєн, зокрема 

солдати польсько-української війни 1918 року, 

жертви сталінізму та нацизму. Зі смутком та 

пошануванням дивилися члени делегації на 

свіжі могили українських солдатів, які 

загинули в боротьбі з  сепартаизмом  на сході 

України в останній рік. Цвинтар інформує про правдиву історію Галицької землі. 

Члени делегації віддали честь всім похованням і поклали вінки на могилах: 

Марії Конопницької, Львівських Орлят, біля памятника бійцям Галицької армії 

та на місці могили Теофіла Цeсельського.  

Польська та українська сторони прийняли рішення встановити на могилі                    

Т. Цeсельського надгробок для увінчання великого бджоляра, який був родом 

поляком, але серце віддав Галичині. Розробити проект надгробку доручено 

професору Львівської Академії мистецтв Василю Гурмаку. 
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Після відвідування Личаківського 

цвинтаря делегація  виїхала на зустріч до 

Львівської облдержадміністрації, де їх 

прийняв перший заступник голови ОДА  

Ростислав Замлинський – молода, 

симпатична людина, яка добре знає 

проблеми бджільництва, оскільки походить 

з родини пасічника.  

Президент ПСП Тадеуш Сабат представив склад польської делегації та   

докладно розповів про механізм діяльності бджолярів Польщі після вступу в 

ЄС. Він звернув увагу на проблеми здоров’я бджолосімей у зв’язку з надмірним 

внесення мінеральних добрив та пестицидів. Т. Сабат також звернув увагу на 

сучасні вимоги до меду, який закуповують країни ЄС щорічно на рівні 200 

тис.т. Особливий наголос Президент ПСП поставив на нові шанси, які 

одержало польське бджільництво за рахунок Державної програми підтримки  

бджільництва. При цьому Т. Сабат додав, що в усіх країнах ЄС все сільське 

господарство є дотаційним, а програми розвитку села є обов’язковими. Обидві 

сторони відмітили, що існує потреба поглиблення  транскордонної співпраці 
між українськими та польськими бджолярами. Т. Сабат підкреслив, що в першу 

чергу мусить бути реалізована співпраця між головою Львівської обласної 

державної адміністрації та маршалками прикордонних воєводств Польщі.  

Відбулося також засідання двох делегацій, де розглянуто план співпраці 

ПСП і СПУ на 2016 рік. На обговорення виносилися наступні питання: 

1. Участь української делегації у бджолярській конференції у м. Пшчеля 

Bоля у лютому 2016 року; 

2. План підготовки до проведення у Львові у квітні 2016 року Другої 

українсько-польської наукової бджолярської конференції; 

3. Участь української делегації в святі Свєнтокшижської бджоли у м. 

Балтув 20-22 серпня 2016 р. і в Загальнопольських днях пасічників 2-4 вересня 

2016 року; 

 4. Проведення прикордонної зустрічі пасічників у Львові в першій 

половині жовтня 2016 року;   

5. Участь польських пасічників та науковців в бджолярських конференціях 

та зустрічах в Україні. 

Наступний день був присвячений відвіданню пасіки Наталії Джyрилюк в с. 
Pаковець, яка займається апітерапією і має чудову конструкцію 

апітерапевтичного вулика для оздоровлення людей. Пізніше делегація відвідала 

пасіку Леоніда Ходаківського в Винниках, який займається виробництвом 

маточного молочка, гогоменату трутнів, вирощуванням маток та реалізацією 

меду. Велике враження на польську делегацію справив і апітерапевтичний 
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будинок призначений для оздоровлення людей. 

Слід відмітити, що син Леоніда Ходаківського – 

Володимир, вже вчиться в другому класі в 

Технікумі бджільництва в м. Пшчеля Воля по 

освітній програмі згідно Договору про 

співпрацю між Технікумом бджільництва і 

Гадяцьким аграрним училищем. 

Перебування польської делегації завершилося у Львівському оперному 

театрі ім. Соломії Крушельницької, що зробило зустріч у Львові особливо 

пам’ятною.          
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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН 

  

Білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД)  

для високопродуктивних корів 

Розроблено нову рецептуру БВМД для високопродуктивних дійних корів у 

зимово-стійловий період утримання за силосно-концентратного типу годівлі           

на основі високобілкових компонентів місцевого виробництва (екструдованих 

кормових бобів, нетоварного зерна ріпаку) та дефіцитних у західному регіоні 

макро- і мікроелементів і жиророзчинних вітамінів.  

БВМД включають до структури 

комбікорму кількістю 25% (на заміну 

соняшникової, соєвої макухи або шроту). 

Крім цього до складу добавки додатково 

вводять біологічно активний компонент - 

гумат натрію з розрахунку 20 мг/кг живої 

маси тіла тварини. Нова БВМД балансує  

раціон за дефіцитними БАР (які спостерігаються при використанні стандартної 

БВД 60-1-89), до переліку яких входять натрій, сірка, цинк, кобальт, йод, селен 

та вітамін D. 

Застосування експериментальної БВМД сприяє підвищенню добових 

надоїв молока на 8,0-9,1% та покращенню його якісних показників. 

Розроблену БВМД апробовано і впроваджено у господарствах різних 

організаційно-правових форм власності зони діяльності Інституту. 

Економічний ефект від її застосування становить 400-450 грн/гол. 

 За матеріалами розробки одержано Патент України на корисну модель     

№ 68228. 

Всеукраїнський Хакатон Аграрних Інновацій  
 

19-21 лютого 2016 року у Києві з ініціативи Міністерства аграрної 

політики та продовольства України відбудеться Всеукраїнський Хакатон 

Аграрних Інновацій - це найбільший всеукраїнський хакатон, присвячений 

технологічним інноваціям у агросекторі. Це подія для тих, хто вірить у 

сільське господарство і бачить можливості використання високих технологій 

для його розвитку. Детальна інформація та реєстрація для участі у хакатоні за 

посилання: www.agtech.com.ua/hackaton 
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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН 

  
 Премікс нової рецептури в годівлі підсисних телят 

Високу енергію росту м’ясних тварин можна використати, забезпечивши 

їх повноцінну годівлю у ранньому віці, адже незбалансованість раціонів як за 

поживними, так і мінеральними речовинами, негативно впливає на ріст і 

розвиток молодняку. 

Розроблено нову рецептуру преміксу 

для застосування у годівлі підсисних 

бугайців у літньо-пасовищний період 

утримання, що дозволяє збалансувати 

раціон за дефіцитом БАР (фосфор, сірка, 

мідь, цинк, кобальт, марганець, йод), що 

спостерігається при використанні 

стандартного преміксу П68-2-89.  

У раціон підсисних телят входило молоко матерів, зелена маса пасовищ і 

стартерний комбікорм. Тварин утримували на підсосі під коровами в умовах 

вільного випасання з підгодівлею комбікормами. До складу комбікорму 

вводили новий варіант преміксу, розроблений на основі дефіцитних для 

західної біогеохімічної зони макро- і мікроелементів, згодовування якого 

позитивно вплинуло як на інтенсивність обмінних процесів у рубці та крові, 

так і на енергію росту телят. Жива маса бугайців у 7 місяців у групах 

відповідно становила 216,0 і 230,8 кг. За 210 днів експерименту 

середньодобовий приріст у дослідній групі складав 933 г і був вищим на 8,24% 

порівняно з контрольною.   

 Розроблений премікс апробовано і впроваджено у господарствах різних 

організаційно-правових форм власності зони діяльності Інституту.          

Економічний ефект від застосування розробки становить 490-520 грн/гол. 
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Міжнародний форум “Птахівництво-2016”  
 

6-7 квітня 2016 року у Львові відбудеться Міжнародний форум ―Птахівництво- 

2016‖. В рамках міжнародного форуму 7 квітня пройде спеціалізована 

конференція «Індиківництво-2016». Детальніша інформація про умови участі у 

форумі  розміщена на Інтернет-сторінці організаторів. 

Місце проведення: м. Львів, Львівський будинок вчених, вул. Листопадового Чину, 6. 

Джерело: www.agrotimes.net  
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Інформація про проведення  

повторного цільового аукціону з продажу майна, що перебуває у податковій 

заставі  (без можливості зниження початкової ціни під час аукціону) 

ПАФ «Промінь» (код ЄДРПОУ  23974696)  

Львівська обл. Миколаївський район,                     

с. Глухівець,     вул. Піщана, 2 

Лот 1 – Комбайн зернозбиральний марки 

КЗС-3 2002 р.в. шасі №546, 

реєстр.№05154 ЕА, поч. ціна – 146200,00 

грн. з ПДВ. 

Ознайомитися з лотом можна в робочий 

час за адресою: Львівська обл., 

Миколаївський район, с. Глухівець,               

вул. Піщана, 2 

. 
Замовник аукціону: Миколаївська ОДПІ  ГУ Міндоходів у Львівській області 

Аукціон відбудеться: 04.03.2016 р. об 11:00 год. за адресою: м. Львів,                           

вул. Залізнична,16, торговий зал. 

Організатор цільового аукціону: Західно-Українська регіональна 

агропромислова біржа (ЗУРАБ). 

Для участі в аукціоні необхідно: 

1. Подати на ЗУРАБ заявку про участь в цільовому аукціоні, до якої 

додаються завірені печаткою та підписом керівника підприємства копії: свідоцтва 

про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-

підприємця), установчих документів, довідки з ЄДРПОУ, довідки про взяття на 

облік платника податків, свідоцтва про сплату ПДВ (єдиного податку), паспорта 

та довідки про ідентифікаційний номер уповноваженої особи з повноваженнями 

на участь в цільовому аукціоні від імені заявника. 

2. Отримати на ЗУРАБ рахунки та оплатити на рахунок № р/р 

26009053816612 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Львів МФО 325321 

Код ЄДРПОУ 23970563 реєстраційний внесок в розмірі 17,00 грн. з ПДВ за 

участь в цільовому аукціоні та на транзитний рахунок гарантійний внесок у 

розмірі 10% від початкової ціни лоту, що заявлений на купівлю. 

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в цільовому аукціоні до 16:00 

год. 03.03.2016 року.  

Контактний телефон та місцезнаходження аукціонного комітету ЗУРАБ: 

тел.: +38032-2948403.; адміністративний офіс ЗУРАБ м. Львів,                                         

вул. Залізнична,16, 2-й поверх; www.zurab.lviv.ua.  ЗУРАБ не  є платником ПДВ. 

Джерело:  www.zurab.lviv.ua 
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Якісна насіннєва картопля на Львівщині 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро ЛВ Лімітед» пропонує 

до реалізації картоплю насіннєву першої та другої репродукцій сортів 

європейської селекції (пропозиція дійсна до 28 лютого 2016 р.) :  

Назва сорту 

  

Група стиглості 

  

Фракція, мм 
Ціна за 1 кг, грн. з ПДВ  

РН 1 РН 2 

Рів’єра Надранній   

  

  

  

  

  

  

  

35-55 

10,00 6,00 

Імпала 

 

 

Ранньостиглий 

9,00   

Пікассо 

 

 

Середньопізній 

9,00 5,50 

Роко  

 

 

Середньопізній 

  5,50 

Гала  

 

 

Середньоранній 

9,00 5,50 

Беллароза 

 

 

 

 

Надранній 

10,00 6,00 

Мелоді 

 

 

 

 

Середньопізній 

9,00 5,50 

Коннект 

 

 

 

Середньопізній 
  5,50 

1. Вартість садивного матеріалу 

2. Умови оплати та доставка: 

Оплата за товар здійснюється у Гривнях шляхом 100% попередньої оплати 

банківським переказом на рахунок продавця.  Фасування: біг-бег (1 т) або сітка (20 кг). 

Адреса складу: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с. Вирів, вул. Центральна,62. 

3. Якість садивного матеріалу.  Садивний матеріал вищевказаних сортів отриманий 

від вирощування імпортованої з Голландії та Німеччини картоплі класу E «Елітне насіння» 

та вирощений у Львівській області з дотриманням технологічних процесів виробництва 

насіннєвої картоплі і відповідає вимогам якості згідно ДСТУ 4013-2001. Зберігання 

садивного матеріалу картоплі здійснюється у спеціалізованих картоплесховищах з 

дотриманням відповідних температурних режимів та умов вологості повітря. 

        4. Контактна інформація: Роман Калівошка, керівник відділу продажу 

+38 032 232 77 72; +38 032 242 49 79;  +38 067 370 64 34; roman_kalivoshka@agromark.com.ua   
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша 

інформація 

15-а Нацiональнa виставка 

агротехнологій  

«Агропром-2016» 

17-19 лютого 2016 р.  

 

м. Запоріжжя,  

ВК ―Козак-Пaлац‖, 

вул. Перемоги, 70-Б 

www.expometeor.com 

Конференція  

 ―День Агронома 2016‖ 
17-18 лютого 2016 р. 

м. Київ, готель «Ramada 

Encore Kiev», 

 Столичне шосе, 103 
www.agrotimes.net 

Перший український 

форум «Інструменти 

фінансової та технічної 

підтримки МСБ в Україні» 

18 лютого 2016 р. 

 

м. Київ, Торгово-

промислова палата 

України, 

вул. Велика 

Житомирська, 33 

www.ucci.org.ua 

Український соєвий 

конгрес 

   
25 лютого 2016 р.  

 м. Київ,  

Готель Ramada Encore 

Kiev, Столичне шосе, 103  

  www.ucab.ua 

Cхідноєвропейський 

молочний конгрес 
2-4 березня 2016 р. 

 м. Київ, 

ВЦ―КиївЕкспоПлаза‖, 

вул. Салютна, 2-Б 

www.dairycongress.org 

Другий  

Національний Форум 

―Органічна Україна 2016‖ 
3 березня 2016 р. 

м. Київ, Український дім 

вул. Хрещатик, 2 
www.forum.organicukraine.org.ua 

III Міжнародний форум 

 з розвитку фермерства 

 в Україні 

 ―Agroport West 2016‖ 

26-28 травня 2016 р.  

 

м. Львів, 

Міжнародний аеропорт 

ім.Д. Галицького 

 

www.agroport.ua 

Зарубіжні події 

Міжнародна виставка 

продуктів харчування 

―Salima 2016‖ 

17-20 лютого 2016 р. 
Чехія, 

м. Брно 
www.bvv.cz/en/salima/salima-2016/ 

ІІ Міжнародний симпозіум 

бджільництва та 

VII Люблінська 

конференція бджільництва 

21-25 лютого 2016 р. 
 Польща, 

м. Пшчеля Воля 

www.pszczelawola.edu.pl 

 

Міжнародна виставка 

―Gulfood  2016‖ 
21-25 лютого 2016 р.  

Oб’єднані Арабські Емірати, 

м. Дубай 
www.gulfood.com 

52-а Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка ―SIA 2016‖  

27 Лютого – 

 6 березня  2016 р.  

Франція, 

м. Париж 
www.salon-agriculture.com 
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 15.02.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білокачанна  8,00 9,00 9,00 

Капуста савойська 23,00 24,00 25,00 

Морква нантська 8,00 9,00 10,00 

Буряки столові  круглі  5,50 6,00 6,50 

Капуста пекінська 12,00 13,00 14,00 

Салат Лолло Біондо 95,00 95,00 95,00 

Цибуля зелена 60,00 60,00 60,00 

Цибуля -порей 17,00 18,00 18,00 

Цибуля ріпчаста  7,50 8,00 8,00 

Картопля Белароса  4,00 4,20 5,00 

Гриб глива  20,00 22,00 26,00 

Яблуко  Голден 90 10,00 12,00 14,00 

Яблуко Гала 9,00 10,00 14,00 

Груша 17,00 25,00 36,00 

Виноград Молдова 32,00 32,00 35,00 

Борошно пшеничне 
вищого гатутку 

  6,00 7,00 8,00 

Цукор   14,00 14,20 14,50 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове С-1, 

десяток 
19,00 20,00 21,00 

Свинина  шинка 

безкісткова 
64,00 64,00 65,00 

Свинина ошийок 70,00 71,00 72,00 

Яловичина  грудинка 
безкісткова 

40,00 40,00 40,00 

Курча тушка бройлер 35,00 35,00 35,00 

Куряче філе 55,00 55,00 55,00 

Короп жив. 55,00 58,00 60,00 

Щука  жив. 87,00 88,00 89,00 

Мед 55,00 80,00 95,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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Департамент агропромислового розвитку  

Львівської облдержадміністрації   

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  

Конкурс оголошено на посади:  

- начальника управління розвитку сільськогосподарського виробництва, 

продовольства та аграрного ринку;  

- заступника начальника управління – начальника відділу економічного 

розвитку управління економічного розвитку та підприємництва;  

- начальника відділу розвитку кооперації та підприємництва управління 

економічного розвитку та підприємництва;  

- головного спеціаліста сектору фінансового та організаційного забезпечення 

департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на 

умовах строкового трудового договору, на час відпустки у зв’язку з вагітністю 

та пологами основного працівника. 

Для участь в конкурсі необхідно подати такі документи: 

 заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 

встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну 

службу та проходження державної служби; 

 заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 

 дві фотокартки розміром 4х6 см; 

 копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого 

звання, присудження наукового ступеня; 
 декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади 

запобігання і протидії корупції»; 

 копію документа, який посвідчує особу; 

 копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов'язаних); 

 довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). 

  

Термін прийняття документів впродовж 30 календарних днів з дня 

оголошення про проведення конкурсу (до 11 березня 2016 року). 

Контакти: Департамент агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації, тел. (032) 255-05-57, м. Львів, пр.В.Чорновола, 57,                               

5 поверх, каб. 7. 
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Періодичність видання: два рази на місяць. 

 
Побажання та зауваження до змісту електронного інформаційного бюлетеня  

«Вісник Агрофорум»  просимо надсилати на e-mail: lvivagri@gmail.com                                 

або  за телефоном: +38 (032) 294-84-02,  +38 (032) 239-26-56,  +38 (067) 803-60-32 

Редакційна колегія інформаційного вісника  

Львівської аграрної палати “АгроФорум” 

 

             Музика П.М. – ГО “Львівська аграрна палата” (голова редколегії)  

             Стефанишин І.М. – ТОВ “РСП “Шувар”  (заст. голови редколегії) 

             Гончаренко Л.В. – Департамент агропромислового розвитку  

              Львівської обласної державної адміністрації    

             Вуйцик І.М. - ГО “Львівська аграрна палата” 

             Паньків І.Я. –  БО “Львівська аграрна дорадча служба” 

             Соломонко Д.О. – Львівський національний університет ветеринарної  

              медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (випусковий редактор) 

 

Партнер проекту 
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