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Уже влітку польські інвестори розпочнуть на Львівщині 

будівництво приміщень для виробництва і переробки  

салатної продукції  

12 березня, голова Львівської обласної 

державної адміністрації Олег Синютка 

зустрівся з потенційними інвесторами – 

керівниками польської компанії «Green Faсtory» 

Артуром Рителем та Мартіном Кузьмеровським.  

Під час зустрічі обговорили можливості розташування на території 

Львівщини компанії, яка спеціалізується на виробництві та переробці салатної 

продукції.  

Представникам запропоновано ділянки у районах області, де можна 

розгорнути виробництво салатів. Окрім того, компанія вже визначилася з  

ділянкою на Львівщині для розміщення складських приміщень з приймання, 

переробки та фасування вирощеної продукції, на якій уже влітку розпочнеться 

будівництво. 

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка 

задекларував повну підтримку інвесторам і наголосив: «Львівська область 

зацікавлена у залученні інвесторів. Ми готові надати вам усіляке необхідне 

сприяння у підготовці та розгорненні виробництва».  

 

Довідково: 

Польська компанія «Green Faсtory» займається виробництвом та  

продажем свіжих овочів цілий рік у категорії convenience food. Вона має 

контракти з мережами супермаркетів «Метро», «Сільпо» і ресторанами сфери 

індустрії HoReCa (МакДональдз). Високу якість продукції також високо 

оцінили клієнти таких вимогливих ринків, як Німеччина, Чехія, Словаччина, 

Скандінавія, Греція та Італія, куди компанія скеровує свою продукцію на 

експорт. 
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На «АгроТехніці -2016» аграріям Львівщини 

представили новинки сезону 

IX Спеціалізована виставка «АгроТехніка-2016» 

упродовж трьох днів, 2 - 4 березня, проходила на 

«Арені Львів». Ця єдина  в Західному регіоні 

спеціалізована виставка  зібрала понад 90 

виробників сільськогосподарської техніки та 

обладнання з усіх областей України та Республіки 

Польща. 

Учасників виставки привітала заступник директора департаменту 

агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації 

Людмила Гончаренко. «У нинішніх умовах стрімкої інтеграції у європейське 

співтовариство ефективний розвиток сільського виробництва неможливо 

забезпечити без новітньої техніки, без застосування нових знань та 

інноваційних технологій», – наголосила вона. 

Цей захід традиційно проходить перед початком весняних польових 

робіт, і тому аграрії Львівщини завжди зацікавлені побувати на ньому.  
Цьогорічна виставка дивувала її учасників своєю масштабністю. На великих 

відкритих і закритих майданчиках відвідувачі виставки могли оглянути і 

оцінити всі технічні переваги сучасної техніки, а також отримати професійні 

консультації спеціалістів. Аграрії Львівщини зацікавлено оглядали сучасні 

зразки  комбайнів, тракторів,  міні-тракторів, культиваторів, плугів, сівалок, 

косарок, обприскувачів, картоплесаджалок, копачок тощо. Також на 

експозиції були представлені засоби захисту рослин та  добрива, обладнання 

для тваринництва, для переробки біомаси, кормоподрібнювачі, 

кормозмішувачі. Відвідувачі виставки мали можливість придбати насіння, 

саджанці, квіти.  

Свої фінансові можливості представили банківські установи.  

Окрім того, в межах виставки проводилися конференції, семінари, 

круглі столи за участю фірм та учасників. 
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Зокрема, на конференції «Аграрна весна-2016: реалії і виклики», яка 

відбулася відразу ж після відкриття виставки, йшлося про розвиток сільського 

господарства в умовах сучасних викликів європейської інтеграції.  

Обговорювалися питання новітніх технологій підживлення, а також 

діючий порядок земельних торгів, законопроекти, що його змінюють. Окремо 

розглядалося питання про сучасні проекти в сільському господарстві. 

Зокрема, велике зацікавлення викликало переведення теплогенеруючих 

агрегатів на біологічні види палива. 

Як зазначають організатори, такі заходи є насамперед площадкою для 

налагодження співпраці між агровиробниками та постачальниками засобів 

виробництва. А така співпраця завжди у подальшому приносить плоди.  

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. 
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Громади Львівщини зацікавилися 

проектом з вирощування малини 

Упродовж двох останніх тижнів 

ініціативні громади у чотирьох районах 

Львівської області запрошували 

представників проекту «500 успішних 

господарств» для ознайомлення з проектом.  

Представники ініціатора проекту – Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської обласної державної адміністрації розповіли про проект 

громаді села Чуперносів Перемишлянського району. Проект полягає у тім, що 

селяни вирощуватимуть на своїх ділянках малину, саджанці якої їм нададуть 

великі компанії. Люди об’єднуватимуться у кооперативи для того, щоб легше 

було реалізовувати плоди. Цей район обраний пілотним, і чимало його жителів 

зацікавилося проектом. На зустрічі в громадi був також представник 

Агрохолдингу “Мрія” Василь Мартюк, який докладно розповів, чим в даному 

проекті зможе їм допомогти компанія. 

Ще одна зустріч координаторів проекту відбулася з громадою села 

Дрогомишль Яворівського району, який хоч і не є пілотним, однак  

перспективи вирощування малини цікавлять громаду цього і довколишніх сіл. 
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Жителі Яворівщини переконані, що ця справа має перспективи, оскільки  

Дрогомишль вже має досвід вирощування полуниці. Також мешканці села, яке 

входить до малої прикордонної зони, обізнані з тим, як вирощують ягоди у 

сусідній Польщі.  

На зустрічах представники громад отримують компетентні відповіді на 

запитання, які стосуються того, як подолати ризики, які можуть виникнути під 

час реалізації, на запитання про те, як буде організований збут вирощеної 

продукції, як можна влаштувати систему зрошення тощо.  
Також відбулися зустрічі з сільськими головами Дрогобицького та 

Миколаївського районів, громади яких також зацікавилися вирощуванням ягід.  

 

Загалом від початку реалізації проекту «500 успішних господарств» 

відбулося понад двадцять зустрічей у громадах Львівської області для 

представлення проекту.  
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. 

 
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). Виробити 

рекомендації  щодо державної політики сприяння розвитку молочарського 

сектору.  Місце проведення: Дніпропетровська область, с. Олександрівка,                   

СП «Молочарське».                        

Джерело: www.communitywellbeing.org.ua 
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Перший «мандрівний» ярмарок на Львівщині: риба, мед, 

                       поросята, курчата, музика і хороший настрій 

З ініціативи Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації на Львівщині відроджуються давні 

традиції ярмаркування – «мандрівні» ярмарки.  

Перший «мандрівний» ярмарок сільськогосподарської продукції, 

представленої місцевими виробниками, «Добрі традиції Галичини» відбувся 

10 березня на центральній площі міста Бібрки Перемишлянського району.  

Відвідувачі ярмарки купували поросят у ПП «Русин Л.С.», курчат-

бройлерів від ТзОВ «Свірж». Великим попитом у мешканців Бібрки 

користувалася риба і за день ярмаркування розкупили дві машини коропів, 

щук, форелі і товстолобиків, вирощених у ФОП «Стави Дусанівські» і ФОП 

Василь Пелих. Зацікавив своїм товаром – медом та продуктами бджільництва 

підприємець Ростислав Процик. Також відвідувачі ярмарку оглядали та 

купували  гончарні вироби, декоративний посуд, представлені кооперативом 

«36», і вазони від ФОП «Рожніцький О.». 

Для створення святкової атмосфери на міській сцені виступав місцевий 

музичний колектив «Кладочка». 
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Отож, на Львівщині покладено старт 

«мандрівним» ярмаркам. Після Бібрки, що на 

Перемишлянщині, ярмарок помандрує на 

Мостищину і відбудеться там 25 березня. Відтак 

у кожному районі Львівської області цьогоріч 

пройдуть такі заходи.  

Директор Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської обласної державної 

адміністрації Наталія Хмиз зазначає: «Головне, 

щоб виробники мали можливість реалізовувати 

свою продукцію, а споживачі – знайомитися з 

якісною продукцією виробників Львівщини за 

доступними цінами». 

Графік проведення мандрівних ярмарків  

“Добрі традиції  Галичини” на Львівщині 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. 

Район Дата  Місце проведення  

Мостиський   25 березня 2016 р. м. Мостиськ, Районний народний 

дім, вул, Грушевського,18.   

Городоцький  2 квітня  2016 р. 

 

м. Городок,  вул. Івана Франка ̽  

Жовківський 16 квітня  2016 р. м. Жидачів, вул. Грушевського ̽  

Бродівський 23 квітня  2016 р. 

 

м. Броди, вул. Замкова,                                    

ВКПЦ “Бродівський замок” ̽  

̽ - можлива зміна місця проведення заходу. Детальну інформацію Ви можете дізнатися в 

контактної особи - координатора проекту: Катерина Олинець, тел.:(032)235-56-23; e-mail:  

vhp_lviv@ukr.net  

У Бібрці ініціативу департаменту з проведення ярмарку підтримав міський 

голова Роман Гринус, який допоміг запросити до участі місцевих виробників 

сільськогосподарської продукції. Роман Гринус переконаний, що людей 

потрібно запрошувати до таких заходів. Він зазначає: «Навіть незважаючи на те, 

що надворі дощ, люди приходять. Учасників трохи менше, тому що погана 

погода. Але якщо і надалі  це напрацьовувати,  то ярмарки підуть. Це тільки 

перший раз. Якщо хочеш щось зробити, мусиш показати. Треба починати з 

маленького, але людей треба залучати».  
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Сучасні підходи до підвищення 

ефективності виробництва  

молока в господарстві 

       9 березня Львівська аграрна 

дорадча служба разом з канадським 

партнером SOCODEVI в межах 

Проекту «Розвиток молочного бізнесу 

в Україні» провела семінар «Сучасні 

підходи до підвищення ефективності 

виробництва молока в господарстві». 

На семінарі були присутні  понад 30 представників, серед яких керівники 

та спеціалісти середніх та великих молочних господарств: ТОВ “Україна” 

(Тернопільська область), ПП “Агро-Екcпрес-Сервіс” (Рівненська обл.), ПАФ 

“Білий стік” (Львівська обл.), ТОВ “Молочні ріки” (Львівська обл.), ТзОВ 

“Уїзд” (Івано-Франківська обл.), Філія “Рідний край” ПрАТ “Зернопродукт 

МХП” (Хмельницька обл.). 

Важлива увага на семінарі зверталася розгляду питань пов’язаних із 

організацією ефективної  системи менеджменту молочного стада, створенню  

ефективного механізму збору та використання інформації про продуктивність 

корів і якісні показники молока, застосування сучасних ІТ-продуктів в 

молочному скотарстві. 

Учасникам було презентовано послуги лабораторії молока (BENTLEY),  

які надає Львівська аграрна дорадча служба. 

Джерело: www.lads.com.ua 
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Практичні  поради по створенню горіхових садів 

4 березня в рамках проведення заходів 

ІХ Спеціалізованої виставки “АгроTехніка-

2016” з ініціативи Всеукраїнської 

громадської організації “Українська 

горіхова асоціація” проведено семінар  

“Практичні  поради по створенню 

горіхових садів”.  

Модератор семінару – директор ПП “Проектно-консультативний центр 

“Суцвіття” Анатолій Бурлака, розповів присутнім про сучасний стан та 

тенденції розвитку горіхового бізнесу в Україні та світі. Важлива увага 

приділялася також розгляду практичних питань пов’язаних із проектуванням 

садів,  посадкою та догляду за ними і розробці бізнес-планів промислових 

насаджень волоського горіху та фундука. 

Основними учасниками семінару стали агровиробники із областей 

Західної України, зокрема Львівщини, а також представники наукових 

установ.    

Джерело: Львівська аграрна палата 
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Обрано нового голову Ради 

сільськогосподарських  

підприємств  Львівської області 

11 березня у Львові відбулися 

загальні установчі збори Ради 

сільськогосподарських підприємств 

Львівської області. 

У  вступному виступі до учасників зборів Директор департаменту 

агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталія Хмиз 

наголосила на необхідності консолідації зусиль органів державного управління 

та громадських організацій з метою забезпечення збалансованого розвитку 

АПК області. 

Учасники зборів Ради – керівники провідних підприємств аграрного 

сектору Львівщини, визначили пріоритетні напрями діяльності організації у 

відстоюванні інтересів товаровиробників на загальнонаціональному рівні та 

обрали керівний склад організації. Члени ради також висловили численні 

подяки попередньому голові – директору ПАФ “Білий Cтік” Олегу Іванчині за 

виконану роботу у відстоюванні прав та інтересів сільськогосподарських 

товаровиробників Львівщини.     

 Головою громадської організації одноголосно обрано директора з 

організації виробництва ПП “Західний Буг” Юрія Однорога, а її виконавчим 

директором – практика із багаторічним досвідом роботи Андрія Чопика.  

Протягом зустрічі відбулися цікаві та змістовні 

дискусії між керівниками провідних підприємств 

аграрного сектору Львівщини стосовно створення 

ефективних механізмів налагодження конструктивної 

співпраці з органами державно з урахуванням 
європейського досвіду. 

 

 Джерело: Львівська агpарна палата 
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Третя хвиля опитування агровиробників експертами Німецько-

українського агрополітичного діалогу (APD) та асоціації «Український клуб 

аграрного бізнесу» (УКАБ) показала, що за останні три місяці бізнес-клімат 

ведення аграрного бізнесу (Agriculture Business Climate Index або АВІ) значно 

погіршився. 

У лютому 2016 року бізнес-індекс агросектору України знизився на 6,3 

пункти з 102.7 у листопаді 2015 року до 96.4 пункти у лютому. Погіршення 

умов ведення агробізнесу відзначили всі виробники, незалежно від 

спеціалізації: домогосподарства оцінили його у 97.4 пункти, підприємства 

тваринницького напряму у 94.4 пункти, рослинницького у 99.2. Бізнес-клімат 

теж погіршився і склав -18.8 (у листопаді 2015 він складав -3.1 пункти та -6.7 

пункти у серпні 2015 року). Лише підприємства, що виробляють продукцію 

рослинництва все ще вважають бізнес-клімат позитивним, хоча й відзначають 

погіршення ситуації (+2.7 пункти у лютому 2016 проти +15.5 пунктів у 

листопаді 2015). 

Бізнес-клімат погіршився у всіх регіонах України. Найгірша ситуація у 

західних та південних областях (-32.3 пункти та -22.8 пункти відповідно). 
Під час третьої хвилі опитування, так само як і під час другої хвилі, 

найбільш негативні оцінки бізнес-клімату та очікування погіршення ситуації 

стосувалися державної підтримки (субсидій), впливу загальної економічної та 

політичної ситуації на розвиток агробізнесу (-72.0 пункти, -71.4 пункти, -58.6 

пункти відповідно). Єдиними  позитивними значеннями бізнес-клімату були: 

доступ агровиробників до кваліфікованого персоналу, сучасної техніки та 

обладнання (+20.8 пунктів та +18.8 пунктів відповідно). 

Найбільш негативно бізнес-індекс змінився у частині задоволеності 

розміром земельного банку та кількості поголів’я тварин (84.8 пунктів) своїх 
господарств, найбільш позитивно – в частині оцінки бажання співпрацювати 

органів влади (102.6 пункти). Рівень задоволеності бізнес-кліматом помітно 

відрізняється у малих та великих учасників ринку та зростає пропорційно 

розміру. Так, бізнес-індекс покращився для холдингів та великих незалежних 

підприємств, які обробляють більше, ніж 5000 га (110.1 пункти та 105.5 пункти 

відповідно). В той же час для малих та середніх підприємств (менших 5000 га) 

бізнес-клімат змінився із позитивного на негативний (-16.8 пунктів у лютому 

2016 проти +7.6 пунктів у листопаді 2015). Бізнес-

клімат у  домогосподарствах  у лютому погіршився ще більше (-36.4 пункти 

проти -21.6 пункти у листопаді 2015). 

Джерело: www.ucab.ua 

У лютому бізнес-клімат в агросекторі погіршився 
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Уряд спростив механізм надання довгострокових пільгових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі, зробивши їх більш доступними для 

громадян, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення 

змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним  

забудовникам житла на селі” № 115 від 24 лютого 2016 р. Зазначеною 

Постановою зокрема, передбачено першочергове надання кредитів учасникам 

бойових дій в зоні антитерористичної операції та можливість отримання таких 

кредитів внутрішньо переміщеним особам з територій проведення АТО, які 

виявили бажання працювати та проживати в сільській місцевості. Рішення Уряду 

сприятиме нарощуванню обсягів будівництва житла на селі, доступності 

державних пільгових кредитів усім категоріям сільського населення. 

Документом передбачено можливість отримання кредиту різними соціальними 

верствами сільського населення – як самозайнятих громадян, які працюють в 

особистих селянських господарствах, так і працюючих у суспільному 

виробництві. Раніше офіційне працевлаштування в сільській місцевості було 

обов’язковою умовою для отримання пільгового кредиту, наразі це обмеження 

знято. Збільшено й граничні розміри кредиту, які розраховані відповідно до 

реальних показників вартості будівельних матеріалів. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 

Внесено зміни до Правил надання довгострокових 

кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 

            Пошук ініціативних  товаровиробників Львівщини 
 

Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 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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Уряд спростив доступ до інформаційного фонду Єдиного державного 

реєстру нормативно-правових актів відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного  

державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” від                        

24 березня 2016 року № 122. 

Віднині будь-яка особа може вільно копіювати інформацію з Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів, публікувати, поширювати, 

використовувати, зокрема, в комерційних цілях, у поєднанні з іншою 

інформацією або шляхом включення до складу власного продукту. На засіданні 

Кабінету Міністрів прийнято рішення про віднесення інформації з 

інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 

до публічної інформації у формі відкритих даних, яка оприлюднюється для 

вільного та безоплатного доступу до неї. Документ прийнято в рамках 

реалізації Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Інформація з 

інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 

у формі відкритих даних підлягає оприлюдненню і регулярному оновленню на 

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на власному веб-сайті 

Міністерства юстиції. Також цю інформацію пропонується надавати на запит на 

інформацію з оплатою відповідно до граничних норм витрат на копіювання або 

друк документів. В еталонному фонді Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів, який формується в Міністерстві юстиції, 

зберігається 82 тисячі еталонних текстів нормативно-правових актів у 

контрольному стані та в попередніх редакціях. Щоденно реєстр поповнюється 
текстами нових нормативно-правових актів.  

Джерело: www.kmu.gov.ua 

Уряд спростив доступ до інформації 

березень, 2016 / № 5 (28) 

        Особистий прийом громадян начальником Держгеокадастру 

Львівщини 

 

          15 березня 2016 року  відбудеться виїзний особистий прийом громадян у 

Мостиському районі. Прийом громадян проводитиме начальник Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький, в 

приміщенні відділу Держгеокадастру у Мостиському районі з 11.00 до 13.00 

год.  за адресою: м. Мостиська, вул. Грушевського, 22 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua 
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Держпродспоживслужба готова супроводжувати 

законотворчу роботу з регулювання 

органічного ринку України 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів готова брати активну участь у напрацюванні та 

супроводженні нормативно-правових актів, які дозволять впорядкувати ринок 

виробництва органічної продукції і зробити його зрозумілим для виробника та 

споживача, – наголосив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, 
виступаючи на Національному форумі «Органічна Україна». 

Як зазначив Володимир Лапа, ринок органічної продукції у нашій 

державі досить молодий. Закон «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» у новій редакції набув чинності 

лише у січні 2014 року, але він уже потребує удосконалення. 

За словами Володимира Лапи, створення нормативно-правової бази зніме 

існуючі ризики для ринку «органіки», чітко врегулює всі аспекти виробництва 

та обігу органічної сільськогосподарської продукції, забезпечить належний 

контроль та нагляд в частині безпечності та якості такої продукції. Це також 

сприятиме виходу учасників органічного ринку на світовий ринок. 

«Щоб ми могли гарантувати високу якість, безпечність та дійсно 

органічність продуктів, маркованих як органічні, повинна діяти прозора 

система контролю на всіх етапах її виробництва. Також мають бути чітко 

виписані процедури інспектування та сертифікації виробництва, переробки 

органічної продукції та реєстрації суб’єктів виробництва. Саме за таких умов 

ми зможемо посилити довіру споживача до виробника органічної продукції», –  

вважає Володимир Лапа. 

Джерело: www.agropolit.com 
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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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1 березня DESPRO представив перший в Україні реєстр, що містить 

зведені картографічні матеріали та моніторинг адміністративно-

територіальних одиниць в мережі Інтернет. Відтепер уся інформація, що 

стосується адміністративно-територіального устрою України міститиметься 

на одному ресурсі. 

Зокрема, в Мінрегіоні під  час першого засідання Міжвідомчої 

координаційної комісії з питань регіонального розвитку 

презентовано геопортал “Адміністративно-територіальний устрій України”  

(http://atu.minregion.gov.ua).                                                                                  

        Фактично, відтепер усі відомості про адмінтерустрій України зведені на 

одному інформаційному ресурсі. Це інформація про адміністративно-

територіальні одиниці, топографію, населені пункти, автошляхи та залізниці, 

законодавчі дані про зміни адмінтерустрою, перспективні плани формування 

територій громад, бюджетні паспорти громад, дані про об’єднані 

територіальні громади, кількісні показники по навчальних закладах чи інших 

соціальних об’єктах, бюджету, розміру дотацій або субвенції тощо. 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій 

Зубко  наголосив, що геопортал «Адміністративно-територіальний устрій 

України» охопить базу даних про сучасний стан та перспективний план 

адміністративно-територіального устрою нашої держави. «Це перша в історії 

країни онлайн-платформа, де буде зібрано максимальна кількість інформації, 

доступ до якої матимуть усі бажаючі», – сказав Г. Зубко. 

При створенні геопорталу «Адміністративно-територіальний устрій 

України» був врахований міжнародний досвід реалізації геоінформаційних 

порталів, відбулася інтеграція всіх даних адміністративно-територіального 

устрою на картографічну основу відповідно до усіх міжнародних стандартів. 

Геопортал передбачає проведення актуалізації та моніторингу змін 

адмінтерустрою України та працює двома мовами – українською та 

англійською. 

Джерело: www.despro.org.ua 

Геопортал «Адміністративно-

територіальний устрій України» 

березень, 2016 / № 5 (28) 
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На Львівщині відбулися перші цього 

року земельні аукціони з продажу прав 

оренди сільськогосподарських земель 

державної власності 

Перші, в 2016 році, земельні аукціони з продажу права оренди 

сільськогосподарських земель держвласності відбулися 25 лютого та 3 березня, 

у м. Львові. На цих аукціонах, організованих працівниками Держгеокадастру 

Львівщини, продали права оренди 13-ти земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності (за межами 

населених пунктів) у Жидачівському районі. Завдяки проведенню аукціону до 

бюджету місцевих рад щорічно надходитиме 576,17 тисяч гривень. 

«Результати перших земельних аукціонів в цьому році свідчать про 

зацікавленість потенційних покупців, які готові вкладати гроші у ведення 

сільського господарства на території Львівщини. Також ми підготували перелік 

ділянок, які пропонуємо інвесторам в оренду, площею понад 4,5 тисяч гектар»,- 

відзначає Андрій Кавецький, начальник Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області. 

Загалом, на двох земельних аукціонах, у 2016 році, продано право оренди 

13-ти земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності (за межами населеного пункту) загальною площею 185,87 гектара. 

Термін оренди – 7 років. 

Найдорожче було продано право оренди земельної ділянки площею 7 га, 

розташованої на території Новострілищанської сільради Жидачівського району 

Львівської області. За результатами аукціону орендар сплачуватиме до бюджету 

місцевої ради 4294 грн. за гектар щорічно. Вартість оренди зросла у 2,2 рази від 

стартової та становитиме 17,4% від нормативної оцінки. 

Ділянки взяло в оренду підприємство з досвідом роботи на аграрному 

ринку, спеціалізоване на вирощуванні зернових, олійних культур. «На цих 

ділянках ми плануємо вирощувати зернові культури. Крім розширення нашого 

земельного банку ці землі зацікавили нас місцерозташуванням по сусідству з 

землями, які нами вже орендуються. Також ми орендуємо ділянки у місцевих 

пайовиків, підтримуємо місцеві ініціативи з розвитку громад», – прокоментував 

Ростислав Михайлюк, керівник підприємства – переможця аукціону. 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua 
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Порядок акумулювання ПДВ  

на спецрахунках зазнав змін 

Сільськогосподарським підприємствам 

надано можливість акумулювати кошти 

ПДВ для використання їх на виробничі 

цілі. Зазначений механізм буде діяти до                                

1 січня 2017 року. 

Як відомо, Законом від 24.12.2015 р. № 909  внесено зміни до статті 209 

Податкового кодексу України (ПКУ) щодо спеціального режиму оподаткування 

діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства в 

частині запровадження розподілу позитивної різниці між сумою податкових 

зобов’язань ПДВ та сумою податкового кредиту, зокрема: 
- за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім 

операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією 

тваринництва) підлягає перерахуванню до держбюджету – 50 % та на 

спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам  – 50%; 

- за операціями із зерновими і технічними культурами підлягає 

перерахуванню до держбюджету – 85% та на спеціальні рахунки, відкриті 

сільськогосподарським підприємствам – 15%; 

- за операціями з продукцією тваринництва підлягає перерахуванню до 

держбюджету – 20% та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським 

підприємствам – 80%. 

З огляду на це, виникла необхідність приведення зазначеного Порядку 

акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану 

вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у відповідності до 

цих норм Податкового кодексу. Що й зроблено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.02.2016 року №156. 

Таким чином, сільгосппідприємствам надано можливість акумулювати 

кошти ПДВ для використання їх на виробничі цілі. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

 Ceмінар “Годівля і здоров’я корів” 
 

          22 березня 2016 року в Черкаській області при сприянні журналу Agroexpert та 

компанії Schaumann відбудеться семінар “Годівля і здоров’я корів”. Основну увагу буде 

приділено питанням заготівлі якісних кормів. Як на практиці в посушливих умовах 

вдалося заготувати високоякісний силос, поділиться досвідом. Участь у семінарі 

безкоштовна, реєстрація обов'язкова! Місце проведення Черкаська обл., ТОВ “Дніпро”.  

Джерело: www.agroexpert.ua 
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Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку 

 Проблеми глобалізації   та залежності  

від пріоритету “аграрної країни” 

 Які загрози глобалізації для країн з низьким рівнем економіки: 

 - збільшення розриву в рівнях економічного та соціального розвитку між   

Україною та країнами “золотого мільярда”; 

- зростання безробіття, бідності, техногенного перевантаження і 

деградація   довкілля; 

- економічне та політичне послаблення, пригніченість внутрішнього 

національного ринку, національної економіки, що може призвести до 

усунення з конкурентного середовища; 

- зростання рівня тіньової економіки; 

- конфлікти між вимогами цивілізації та соціально-культурними і  

економічними  традиціями нашої держави (як приклад: олігархізація та ринок 

землі). 

Загрози глобалізації, на фоні крену до аграрного напрямку розвитку 

країни, роблять їх ще більш гострими. Держава з аграрною, тим більше 

сировинною спеціалізацією економіки, може стати беззахисною перед 

глобальними та локальними викликами. Історія багатьох країн неодноразово 

доводила, що поняття-багата країна і аграрна країна – це дві великі різниці. 

Як не дивно більшість голодних бунтів відбувалися саме в аграрних країнах. 

Досвід країн швидкого економічного розвитку від Венеції і Голландії, 

Англії і США до  Німеччини і Японії після Другої Світової війни, Сінгапуру 

та Південної Кореї, навіть Чилі – це історія державного втручання, 

продуманої промислової політики, протекціонізму та стратегічних інвестицій. 

Спочатку треба піднятися на ноги і лише потім відкриватися для вільної 

торгівлі, яка сприяє багатству країн з однаковим рівнем розвитку, але відкидає 

вниз відсталих та недорозвинутих.  

Це думка відомого норвезького економіста Еріка Райтнера. А ось як він 

трактує Фрідріха Ліста відносно вислову “відкинута драбина”, суть якого 

полягає в тому, що країна яка розбагатіла, позбувається старої не потрібної 

політики: як приклад, після другої світової війни міністр фінансів США Генрі 

Монгертау представив план деіндустралізації Німеччини, що перетворював 
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державу в аграрну, що привело б до повного краху, оскільки понад 20 мільйонів 

німців залишились би без роботи. Врятував ситуацію Герберт Гувер, який 

розумів старий зв’язок між економічною структурою та густотою населення. В 

результаті впровадження плану Маршала країна пішла по шляху 

реіндустріалізації та досягла успіху. В той же час країнам, що розвиваються 

німці пропонують план Мангертау, тобто аграpний напрям. У країнах Західної 

Європи та Америки у сільському господарстві задіяно лише 3 % населення, які 

повністю забезпечують потреби держави і навіть торгують. 

Добрий приклад Польщі з її науковими парками та сімейними фермами. 

Без промисловості сільське господарство деградує. В цьому випадку є 

американське прислів’я: “Pобіть не те, що англійці кажуть, робіть те, що 

англійці зробили, перш ніж будь що говорити вам”. 

Ще в 1872 році німецькі економісти порівняли суспільство без середнього 

класу з драбиною з прогнившими сходами посередині, яка повалить всіх. 

Країнам, які сьогодні зазнають невдач корисно вивчити досвід Німеччини, 

яка успішно подолала глибоку післявоєнну кризу. Її врятували: виробнича 

стратегія, свідомий розвиток торгівлі та промисловості, відокремлених від 

сільського господарства та сировинних матеріалів. Необхідно створити 

конкурентне середовище, яке змусить олігархічний бізнес відмовитись від 

старих технологій і розпочати технологічну модернізацію промисловості. 

Що ми маємо сьогодні в Україні? За даними Державної служби статистики,   

Україна експортує товари і послуги у 224 країни світу (Азія – 33,5%, Європа – 

33,2%, СНД – 20,4%). Три четверті експорту – продукція АПК, харчової 

промисловості, металургії та машинобудування. Експорт, в основному 

представлений сировиною – чорні метали – 23,1% загального експорту, в тому 

числі лише 2,6% вироби з них, зерно – 14,6%, в тому числі вироби з нього 6,3%. 

В 2015 році ембарго Росії, внутрішні проблеми привели до падіння 

українського експорту на 33,6% за перше півріччя. Це дуже серйозна 

вразливість від світової кон’юктури сировинного ринку. Експорт 

високотехнологічної продукції становить лише 6% промислової продукції. Це в 

3-8 разів менше високорозвинутих країн. Модель, яка базується на отриманні 

прибутку від експорту сировини та дешевої робочої сили – це приреченість 

економіки. Там, де немає промисловості, і де відразу відкриваються митні 

бар’єри для більш конкурентних товарів, промисловість не виникає, а держава 

змушена спеціалізуватися на торгівлі бананами (в нашому випадку – зерном та 

олійними культурами). 
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Особливості перезимівлі і весняного догляду за озимими 

зерновими культурами 

Антон Шувар,  кандидат сільськогосподарських наук, 

завідувач лабораторії рослинництва, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Особливості перезимівлі 2015-2016 рр. 

Вегетація рослин припинилася 21 листопада, що на 2 тижні пізніше 

середніх багаторічних даних. Температурний режим ІІІ декади листопада був у 

межах норми, опади у вигляді дощу і мокрого снігу склали 270 % норми. 

Сніговий покрив на полях був відсутній. Ґрунт промерз на 3-5 см. 

Грудень характеризувався підвищеним температурним фоном, в 

середньому за місяць середньодобові температури повітря виявилися на 4,6°С 

вище норми при незначних опадах (37 % місячної норми). Максимальні 

температури піднімалися до позначки 12° тепла. Рослини озимих перебували у 

неглибокому зимовому спокої. У 2-й п’ятиденці ІІІ декади відмічено тимчасове 

відновлення вегетації (25-28.11). Різке зниження температури відбулося в 

останні дні грудня, мінімальна температура повітря опустилася до 13° морозу. 

Ґрунт промерз до 4-6 см, сніговий покрив відсутній, мінімальна температура на 

глибині залягання вузла кущіння дорівнювала 5° морозу. 

І декада січня відзначилася екстремальним температурним режимом для 

озимих. Середньодобові температури повітря були нижчими за норму на 3°С і 

хоча опади випали у сумі 165% норми, однак висота снігового покриву була 

незначною (3-5 см), ґрунт промерз до 14-15 см, мінімальна температура повітря 

опускалася до -20°, а на глибині вузла кущіння – до 11° морозу, що створило 

ризики для перезимівлі культур. З 15 січня на посівах озимих відмічена 

плямами притерта льодова кірка товщиною 1-3 см, яка зруйнувалася 27 січня 

2016 р.  

Любов Ткаченко, кандидат сільськогосподарських наук, 

завідувач лабораторії рослинництва, Інститут 

сільського господарства Карпатського регіону НААН 
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Лютий і перша декада березня відзначалися теплою, середньодобові 

температури повітря на 4,9-9,8-5° перевищували норму. Сума опадів у лютому 

дорівнювала нормі, а І декаді березня – 61 % від норми. 

Аналіз рослин відібраних (28 грудня 2015 р.) в період тимчасового 

відновлення вегетації озимих (25-28 грудня 2015 р.) свідчив про зміни росту і 

розвитку рослин, оскільки максимальні температури впродовж грудня у денний 

час набували підвищених значень нехарактерних для цього місяця, які 

провокували пробудження фізіологічних процесів. 
У дослідах лабораторії рослинництва Інституту висота рослин озимої 

пшениці сорту Зимоярка зросла на оптимальному фоні осіннього живлення 

(N30P90K90) на 2,0 см (І строк сівби 24 вересня 2015 р.), 1,6 см (ІІ – 1 жовтня 

2015 р.), 2,4 см (ІІІ строк сівби 10 жовтня 2015 р.). Пагони набули синхронного 

розвитку за першого строку сівби (3-4 шт./рослині), кількість розкущених 

рослин у посівах збільшилась на 53-61% за другого та кількість листків на 2-3 

шт. за третього строку сівби. 

Сорти озимої пшениці Поліська 90, Арктіс, Скаген і тритикале Поліське 7 

за сівби 1 жовтня від 2-3 листків на час припинення осінньої вегетації                                     

(21 листопада 2015 р.) перейшли до фази кущіння (60-68% у посівах). 

Надземна маса залежно від строків сівби і сортів озимих культур 

коливалася від 20,0 до 92,0 г, тобто була дещо нижчою у порівнянні із 

значеннями попередніх років. Отже, у період повільної вегетації озимих у 

грудні покращився їх розвиток. 

Конус наростання озимих культур (майбутній колос) дорівнював 0,4-0,5 

мм, що відповідає І-ІІ етапу органогенезу.  

25 січня, 9 і 23 лютого 2016 року відібрані проби рослин озимих на 

визначення їх життєздатності. Аналіз проведено донським методом, суть якого 

полягає в оцінці життєздатності рослин за інтенсивністю відростання 

меристемної тканини і дає можливість визначити стан озимини за 2-3 доби. 

Найкращі результати одержали за сівби озимої пшениці сорту Зимоярка в 

оптимальні строки (24 вересня 2015 р.) на фоні мінерального живлення 

N30P90K90. Рослини перебували у фазі кущіння з 2-3 синхронно-розвиненими 

пагонами. Відсоток рослин з доброю життєздатністю становив 75,7, з 

пониженою – 13,5%, відростання меристеми складало 0,4-2,2 см, 0,1-0,3 см 

відповідно; загиблих рослин є 10,8%. 

За сівби в допустимі строки (1 жовтня) на цьому ж фоні результати були 

такими: 75,1 % із доброю життєздатністю; 13,9 – пониженою; відростання 

меристеми 0,4-1,8 см і 0,1-0,3 см; 11% –  загиблих. 

Рослини озимої пшениці за сівби 10 жовтня 2015 р. виявилися значно 

слабшими: 52,2% з доброю життєздатністю; 32,3% – пониженою і 15,5 % –  

загиблих. 
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Посіви озимого тритикале сорту Поліське 7 (дата сівби 1 жовтня 2015 р.) 

відзначаються досить високою життєздатністю, а саме: 81,8% – з доброю; 10,2 

– пониженою та 8,0% - загиблих. 

Такий відсоток ослаблених і загиблих рослин зумовили несприятливі 

погодні умови впродовж 1-5 січня 2016 року, коли спостерігалося значне 

зниження температури повітря (-18…-20°С), температури ґрунту на глибині 

вузла кущіння (до мінус 11°С), відсутність снігового покриву. Найменш 

стійкими виявилися рослини з недостатнім фазовим розвитком.  

Впродовж зими проводили визначення вмісту цукрів у вузлах кущіння 

озимих зернових культур (метод Дюбуа). У таблиці подана його динаміка. 

Культура, сорт Дата сівби Вміст легкорозчинних вуглеводнів у вузлах 

кущіння, % 

Дата відбору рослин 

28.12 25.01 09.02 23.02 

Пшениця озима: 

Зимоярка 24.09 24,8 26,3 21,9 16,3 

-//- 01.10 22,9 23,8 20,6 15,2 

-//- 10.10 19,6 20,2 18,4 
13,6 

Поліська 90 01.10 24,0  - 22,1 15,1 

Скаген 01.10 22,1  - 18,1 15,7 

Арктіс 01.10 21,3  - 20,1 13,1 

Тритикале озиме 

Поліське 7 

  

01.10 

  

23,2 

  

24,5 

  

22,0 

 

16,1 

Зростання вмісту вуглеводів 25 січня відбувалося  за рахунок 

перетворення пластидного апарату, який є своєрідним резервом, що підвищує 

стійкість рослин до морозів та активністю протеолітичних ферментів, які 

впливають на перетворення білкових речовин. Зниження показників 9 і 23 

лютого на 6,0-8,9 % пов’язане з використанням цукрів на енергетичні потреби 

рослинних клітин, також з частковим відновленням вегетації у зв’язку із 

високою середньодобовою температурою. Чим більше рослини витрачають 

вуглеводів впродовж зими, тим більш виснаженими вони відновлять весняну 

вегетацію. 
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Догляд за озимими культурами у ранньовесняний період 2016 року. 

  

На даний час озимі зернові культури завершують ІІ етап органогенезу (за 

Куперман) – фаза кущіння. Вони повільно вегетують. Це зумовлено тим, що 

середньодобові температури вище 5°С (біологічного мінімуму) утримуються не 

більше як 2-3 дні і змінюються на нижчі, а також холодні ночі (0…-1°С) 

стримують активну вегетацію. Внаслідок цього створилися умови, коли озимі 

зернові ідуть за вегетативним типом розвитку. Це явище є сприятливим для 

посівів пізньої сівби, які були нерозкущеними і тих, що мали невисокий 

коефіцієнт кущіння. 

Підхід до весняних підживлень має бути диференційований з врахуванням 

типу ґрунту, рівня елементів технології застосованих восени, біологічних 

особливостей сортів та фактичного стану культур. 

Критерієм для визначення дози азотних добрив при першому підживленні є 

кількість рослин на одиниці площі і їх розвиток, а ефективний строк – період 

активного росту (10-15 днів після відновлення вегетації), коефіцієнт 

використання поживних речовин у цей час найбільший і сприяє кращому 

розвитку надземної поверхні і кореневої системи. Його слід проводити на всіх 

озимих культурах (пшениця, жито, тритікале, ячмінь). З азотних добрив 

використовувати аміачну селітру, а не сечовину, бо амідна форма азоту може 

бути токсичною для молодих ослаблених рослин. 

Розпочинати підживлення необхідно зразу після відновлення вегетації із 

слабше розвинених посівів, але з нормальною густотою рослин, не менше 350-

400 шт./м2. Доза добрив залежно від сорту, рівня родючості ґрунту, агротехніки 

та інших умов може бути N45-60 (1,3-1,8 ц/га аміачної селітри). Завершувати його 

доцільно на площах з кращим розвитком рослин (3-5 пагонів) і густотою (450-

500 шт./м2). Доза добрив N30-45 (0,9-1,3 ц/га аміачної селітри). 

Слід зазначити, що попри достатній рівень продуктивної вологи в орному 

(52,0-58,7) і метровому (252,7-271,4 мм) горизонтах ґрунту (сірий лісовий 

поверхнево оглеєний), це не знімає такого елементу технології, як збереження 

вологозапасів навесні у системі обробітку ґрунту. Бо нам відомо, що в останні 

роки, у зв’язку з підвищеною температурою повітря рано навесні скорочується 

період між настанням фізичної стиглості ґрунту та оптимальними строками 

сівби ранніх ярих культур. 

На фотографіях зображені рослини з доброю життєздатністю, пониженою і 

загиблі. 
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Роль кальцію і сірки у живленні рослин 

Анатолій Демчишин,  директор Львівської філії 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»  

Для підтримання оптимальних умов росту і розвитку рослин, необхідно 

вносити добрива. Внесення органічних добрив – один з найкращих способів 

підвищення родючості ґрунту. Однак за відсутності ВРХ нема органічних 

добрив. Тоді обов’язковим має бути повернення органічної маси в ґрунт у 

вигляді побічної продукції: солома, гичка тощо. Дуже важливо також 

якнайширше використовувати зелені добрива – сидерати.  

Проте основним джерелом повернення поживних речовин у ґрунт є 

мінеральні добрива. Це основа сучасних інтенсивних технологій та 

прибуткового господарювання. Мінеральні добрива становлять найвагомішу 

частку (до 50%) у структурі витрат на технологію. Тому науково-обґрунтоване 

застосування добрив є базисним елементом технології, на якому вибудовуються 

в чіткому взаємозв’язку всі інші. 

В 1990-х роках удобрення культур в основному відбувалось за рахунок 

азотних добрив (N20-30). Орієнтовно з 2000 року, частина господарств перейшла 

до системи більш повноцінного використання добрив – стали вносити не лише 

азотні, а й фосфорні та калійні добрива. У 2003 році на ринку України  

появились перші хелатні форми мікродобрив під торговою маркою Кристалони. 

З 2007-2008 років почали використовувати сірку та магній у, спочатку 

переважно завдяки розширенню посівних площ ріпаку. Тепер ці два 

макроелементи широко використовуються у системі живлення більшості 

культур. Однак використання кальцію в якості елемента живлення сьогодні ще 

не усвідомлене землекористувачами. А даремно, бо проблема декальцинації 

ґрунтів внаслідок тривалого застосування кислих добрив та відсутності 

вапнування і внесення органічних добрив настільки актуальна, що є 

обмежуючим чинником у збільшенні врожайності сільськогосподарських 

культур. Кальцій став необхідним мікроелементом живлення не лише 

вибагливих, а практично всіх культур поряд з азотом, фосфором, калієм, сіркою 

і магнієм. 

Інтенсивні технології призводять до істотного виносу цих елементів з 

ґрунту, а застосування значних об’ємів концентрованих добрив, у складі яких 

відсутні кальцій, магній і сірка, не веде до відновлення їх запасів і потребує 

додаткового внесення. 
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Сірка. 

Переважна більшість сірки (до 70-90%) в ґрунтах знаходиться у 

важкозасвоюваній для рослин органічній формі, входить до складу гумусових 

речовин, тому чим більше гумусу, тим більший запас сірки в ґрунтах. 

Кількість доступних для живлення рослин мінеральних сполук сірки в ґрунтах 

зазвичай невелика. 

Сірка – необхідний елемент живлення рослин і має дуже важливе 

значення у їхньому житті. За рівнем засвоєння рослинами сірка посідає 

четверте місце після азоту, калію і фосфору. Рослини засвоюють сірку 

впродовж вегетації, а найбільше – до фази цвітіння. Основна частина сірки 

знаходиться в насінинах і листках, які багаті на білок, в стеблах і коренях її 

менше. 

  

Дефіцит сірки: 

- пригнічує синтез сірковмісних амінокислот, білків, нагромаджується 

азот у небілковій формі або у формі нітратів, зменшується вміст цукрів, жирів 

– особливо в олійних культур; 

- зменшує рівень засвоєння азоту з ґрунту та добрив; 

- припиняє ріст і розвиток рослини, листки стають світло-жовтими; 

- викликає нерівномірне цвітіння і зав’язування стручків у капустяних 

культур; 

- зменшує стійкість рослин проти хвороб, посухи і низьких температур; 

- знижує життєздатність бульбочкових бактерій і синтез хлорофілу 

бобових культур; 

- знижується врожайність та якість продукції. 

  
«Скрита» нестача сірки значно обмежує розвиток рослин, рівень 

урожайності при відсутності видимих чітких ознак, виразних її проявів на 

рослині, які візуалізуються лише за дуже значного дефіциту цього елемента. 

Але тоді вже нічого не можна змінити, потрібно діяти на випередження і 

встановити потребу в сірці лише шляхом своєчасного хімічного аналізу 

ґрунту. 
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Найбільш вимогливими до сірки є ріпак, 

гірчиця, капуста, ріпа, цибуля, часник. З середнім 

урожаєм вони виносять 40 (до 80) кг сірки (S) з               

1 га. Найбільш небезпечною є нестача сірки для 

ріпаку та інших капустяних культур. 

Середньо вимогливими до сірки є бобові 

(горох, соя, люцерна, конюшина та ін.), картопля, 

кукурудза, буряк. Вони засвоюють орієнтовно 20-
40 кг/га сірки. 
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Менш вимогливими до сірки є зернові культури і трави, вони засвоюють 

від 12 до 25 кг сірки на 1 га. 

Джерелами надходження сірки у грунт є мінералізація рослинних решток, 

органічні (в 1 т гною міститься 0,5 кг сірки) та мінеральні добрива (сульфат 

амонію, сульфат калію, сульфат кальцію, калімагнезія, простий суперфосфат, 

до складу якого входить понад 40 % гіпсу). Але ці добрива небезпечно 

застосовувати на ґрунтах схильних до підкислення (в більшості це хімічно і 

фізіологічно кислі добрива). 

Надходження сірки в ґрунт постійно зменшується. Очистка газоподібних 

викидів зменшує надходження діоксину сірки SО2 в атмосферу. Зменшилась 

кількість промислових підприємств, використовуються чистіші види палива: 

електроенергія, газ, рідке паливо. Надходження сірки з добривами 

зменшується внаслідок ширшого використання висококонцентрованих добрив 

(амофос, хлористий калій) взамін сірковмісних. Враховуючи, що винос сірки 

збільшується при інтенсивних технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур, для підтримання позитивного балансу сірки у 

грунті, потрібно щорічно вносити сірчані добрива. 

Сірка не зв’язується з частинками грунту, тому під дією атмосферних 

опадів сульфатна сірка, подібно до нітратного азоту переміщується вниз по 

ґрунтовому профілю, забруднюючи ґрунтові і природні води. Втрати сірки 

внаслідок вимивання досягають 15-80 кг/га або майже 50% її надходження з 

мінеральними добривами й атмосферними опадами (Карасюк І.М.,1995). Тому 

удобрення сіркою про запас не є ефективним, її потрібно вносити щорічно. 

Дія на культури. 

Сірка збільшує стійкість зернових культур до вилягання, ураження 

хворобами, шкідниками, сприяє підвищенню кількості та якості клейковини і  

білка в зерні. Для синтезу білків обов’язково потрібні сірчані амінокислоти 

(цистеїн та метіонін). Дефіцит сірки сильно погіршує хлібопекарські якості 

пшениці та жита, причому зниження якості відбувається раніше, ніж 

зменшення врожайності. Для формування високого врожаю зерна вміст сірки 

у листостебловій масі на стадії ЕS 30/32 має становити  0,3-0,4 % з розрахунку 

на суху речовину. 

У кукурудзи за дефіциту сірки качани можуть гірше виповнюватися 

зерном (череззерниця). 

При формуванні високого врожаю ріпаку зростає значення цього 

елемента, який може стати обмежуючим чинником в рості врожайності. За її 

нестачі сповільнюється ріст рослин, зменшується кількість стручків на 

рослині і насіння в стручках. У насінні олійних культур сірка підвищує вміст 

жиру. 
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Під впливом сірки зростає вміст цукру у коренеплодах цукрового буряка, 

вміст крохмалю у бульбах картоплі. В овочевих культур зменшується вміст 

нітратів. 

Чим вища норма внесення азоту, тим більше рослина засвоює сірки, а її 

нестача сильніше обмежує ріст урожайності. 

Не можлива високоефективна дія азоту на ріст урожайності без 

достатнього забезпечення сіркою! 

Співвідношення азоту до сірки має становити 10:1 - 5:1 (на одну частину 

сірки повинно припадати 5-10 частин азоту). 

Сірчані добрива (сульфат кальцію, сульфат амонію, гранульований сульфат 

магнію, вігор, гранульоване азотно-сіркове добриво, суперфосфат та ін.) 

потрібно вносити під час основного обробітку грунту або перед сівбою, а на 

пасовищах – поверхнево. Для більшості культур норма внесення сірки на 

легких за гранулометричним складом ґрунтах становить 50-60 кг/га, а на 

середніх і важко суглинкових – 60-80 кг/га. У першу чергу сірку вносять під 

хрестоцвіті (ріпак, гірчиця, суріпиця), бобові (соя, горох, трави), коренеплоди, 

картоплю, кукурудзу. Для зернових культур достатньо внести 10-22 кг/га. 

Найкращим добривом для рослин є сульфат кальцію, яке містить у своєму 

складі кальцій та сірку. 

 

Кальцій 

Кальцій  потрібний для нормального росту надземних органів та коренів 

рослин. Потреба в ньому проявляється вже в фазі проростання. При сильному 

дефіциті кальцію, особливо, коли в поживному розчині переважають 

одновалентні катіони (H+, Na+, K+) або катіони Mg++, порушується фізіологічна 

рівновага розчину, корені зупиняють ріст, потовщуються, а кореневі волоски 

руйнуються (стінки клітин слизнуть, тому що пектинові речовини і ліпоїди за 

відсутності кальцію розчиняються, вміст клітин витікає, тканина 

перетворюється в ослизлу безструктурну масу). 
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Кальцій потрібний рослині постійно, він накопичується в старих листках і 

не може повторно використовуватися, тому молоді листки дістають світло-

жовті плями (хлороз) і гинуть. 

Різні культури різко відрізняються за розмірами споживання кальцію. 

Найбільше кальцію потребують капуста, люцерна, конюшина. Ці культури 

характеризуються дуже високою чутливістю до підвищеної кислотності 

ґрунту.  

Кальцій забезпечує добрий розвиток кореневої 

системи, сприяючи формуванню більшої кількості 

кореневих волосків, за допомогою яких з ґрунту до 

рослин надходить основна маса води й розчинених 

у ній поживних речовин. 
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Але потреба рослин в кальції і відношення їх до кислотності ґрунту не 

завжди співпадають. Наприклад, зернові культури мало засвоюють кальцію, 

але жито і овес добре переносять кислу реакцію ґрунту, а ячмінь і пшениця 

дуже погано. Картопля і люпин не чутливі до високої кислотності, але 

кальцію споживають дуже багато.  

Втрати кальцію відбуваються не стільки внаслідок виносу з врожаєм (в 

насінні кальцію менше, ніж магнію, і він повертається в ґрунт з листками і 

стеблами рослин), скільки в результаті вилуговування. Втрати кальцію при 

внесенні фізіологічно кислих мінеральних добрив в умовах вологого клімату 

можуть становити 0,6-2,0 ц CaO з 1 га і більше. 

Дефіцит кальцію приводить до: 

1. Втрат гумусу, внаслідок чого погіршуються фізичні, фізико-хімічні, 

біологічні властивості ґрунтів, а саме: 

• збільшується питома щільність ґрунту; 

• погіршується його структура, буферність; 

• зменшується забезпечення ґрунту елементами мінерального живлення і 

ступінь насичення основами; 

• збільшується кислотність ґрунту; 

• знижується інтенсивність біологічних процесів у ньому – сповільнюється 

розклад рослинних решток. 

2. Зниження стійкості рослин до грибкових хвороб. 

3. Зменшення ефективності мінеральних добрив на 30-50%, залежно від 

рівня кислотності ґрунту. 

4. Зменшення врожайності. 

При дефіциту кальцію буріють жилки на листках, тому що провідні 

пучки забиваються бурими продуктами розпаду клітковини, листки 

скручуються по краях, пошкоджуються бруньки. Затримується ріст листків, 

на них з’являються світло-жовті плями, після чого молоді листки відмирають. 

Старі листки залишаються нормальними, кальцій не реутилізується (не 

піддається повторному використанню), він майже не рухається з нижньої 

частини рослини до точки росту. 

Найчутливіші до кислотності люцерна, цукровий буряк, капуста, гірчиця 

добре ростуть за нейтральної або слабколужної реакції (рН = 7,0-8,0). 

Потребують слабколужної і близької до нейтральної реакції пшениця, 

кукурудза, ячмінь, ріпак, горох, соя, квасоля, соняшник тощо, краще ростуть 

за рН =6,0-7,0. 

Переносять помірну кислотність жито, овес, просо, гречка, морква, 

найкраще ростуть за рН = 5,5-6,0. 
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Вапнування – зниження кислотності ґрунту. 

У системі удобрення культур застосовуються в основному фізіологічно та 

хімічно кислі мінеральні добрива, які призводять до витіснення кальцію з 

ґрунтового вбирного комплексу і значних втрат цього елементу живлення. 

Для зниження кислотності ґрунту та забезпечення потреб рослини у 

кальції  проводять вапнування. Використовують різні вапнякові матеріали, які 

містять СаСО3. Основними сполуками, що використовуються для нейтралізації 

кислотності ґрунту є: СаСО3 – крейда, СаО – негашене вапно,  Са(ОН)2 – 

гашене вапно, МgСО3 – доломіт. Норма внесення вапнякових матеріалів є 

великою і знаходиться орієнтовно в межах 1-5 т/га і більше.  

Вапнякові матеріали під дією іонів водню поступово розкладаються і 
кальцій переходить у доступну для рослин форму.  
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Потрібно враховувати, що вапнування не 

завжди повністю задовольняє потреби культур у 
цьому елементі живлення. Його кальцію в 

більшості асоціюється насамперед з 

вапнуванням, а потрібно вести мову про 

використання кальцію як елемента живлення в 

системі удобрення рослин. 

Сульфат кальцію – джерело надходження кальцію. 

Високоефективним сірчано-кальцієвим добривом є сульфат кальцію. 

Тобто від удобрення з використанням трьох елементів живлення NРК, для 

досягнення високої врожайності  потрібно перейти до внесення всієї лінійки 

макроелементів – NPKCaSMg. 

Сульфат кальцію використовується переважно для основного внесення 

до сівби під оранку, культивацію та після сходів культур. Вагомою перевагою 

цього добрива є те, що під час внесення в грунт можна забезпечити повну 

потребу рослин у цих складниках. Можна вносити також у вегетаційний 

період: на зернових у фазі кущіння, на ріпаку перед стеблуванням тощо. 

Повного забезпечення сіркою і кальцієм неможливо досягти за листкового 
внесення, яке можна розглядати для більшості культур як доповнююче до 

основного удобрення. 

Сірка в складі добрива на 99% розчинна у воді. Це добриво 

пролонгованої дії, що не вимивається з грунту. Добриво при контакті з 

вологим ґрунтом (водою) перетворюються у висококолоїдну суспензію. 

Згодом відбувається окислення сірки мікроорганізмами (S-SO4). Окислення 

відбувається поступово, що забезпечує потреби рослини в сірці впродовж 

вегетаційного періоду. 

Кальцій у сульфаті кальцію у 200 разів краще розчинний, ніж у 

вапнякових матеріалах. Він добре рухомий і є легкодоступним для рослин як 
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важливий та необхiдний елемент живлення. 

Добриво має низку інших переваг. На кислих ґрунтах зростає розчинність 

сполук алюмінію. Сульфат кальцію нейтралізує токсичний алюміній (СаSO4 + 

Al → AlSO4 + Ca). 

Сірка і кальцій, як елементи які підвищують стійкість рослин до ураження 

хворобами, покращують фітосанітарний стан посівів, зменшуючи обсяги 

використання пестицидів. 

Норма внесення сульфату кальцію в десять разів менша, ніж при 

внесенні вапняків і становить 200-500 кг/га. 

Позитивний вплив сульфату кальцію на рослини пояснюється не тільки 

покращенням постачання їх сіркою і кальцієм, але й збільшенням доступності 

для рослин калію ґрунту в результаті витіснення його з поглиненого стану 

кальцієм добрива. Крім того, при внесенні сульфату кальцію збільшується 

концентрація кальцію в ґрунтовому розчині, тому чутливі культури краще 

переносять кислу реакцію. 
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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 

           Aдреса: 81115, Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. 

Шевченка, 6, Тел./факс: (032) 239 – 63 – 36, 

e-mail: roduchist@mail.lviv.ua 
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Порядок проведення заходів щодо зменшення 

випадків отруєння бджіл  під час проведення 

обробітків сільськогосподарських  угідь 

пестицидами 

Керівники сільгосппідприємств та пасічники повинні дотримуватися 

правил та положень встановлених законодавством України та вживати заходів 

викладених нижче.  

  

Необхідні заходи: 

1. Отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку у ветеринарній 

лабораторії, для чого необхідно здати зразки бджіл на аналізи для виключення 

наявності захворювань бджіл. 
2. Поставити пасіку на облік у сільській раді за місцем постійного 

розташування пасіки, а у випадку кочівлі – у сільській раді, на територію якої 

прибули на кочівлю (наказ Міністерства аграрної політики України від 20 

вересня 2000 р. № 184/82, зареєстрований в Міністерстві юстиції України                  

23 жовтня 2000 р. за № 737/4958, п. 7). 

3. Отримати ветеринарне свідоцтво за формою №1 на перевезення 

бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур за межі 

області. 

4. При отриманні повідомлення від організації про проведення обробітку 

сільськогосподарських культур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне 

місце або ізолювати  бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням 

при застосуванні пестицидів. 

5. За три дні до проведення обробітку керівник сповіщає  пасічників 

(населення) цієї  місцевості ( радіо, преса, подвірні обходи, сільські ради) про 

місце, терміни і час проведення обробітку, встановлює спеціальні 

попереджувальні знаки безпеки з указаною датою обробітку 

сільськогосподарських угідь. 

6. В разі не дотримання вимог керівник несе кримінальну 

відповідальність згідно з пунктами 6.2.1., 6.2.11.ДСП 8.8.1.2.001-98 та розділу 

5 Держсанправил авіаційного застосування пестицидів та агрохімікатів в 

народному господарстві від 18.12.1996 р. № 382. 

 Окрім того у випадку отруєння бджіл  необхідно провести такі дії: 

1. Гнізда сімей, що втратили багато льотних бджіл, скорочують 

відповідно до їхньої сили, виймають в першу чергу медові й пергові рамки, 

особливо, зі свіжо принесеним нектаром і пилком, а також рамки з відкритим 

Микола Грибок, к.т.н., голова Спілки пасічників Львівщини 



35 березень, 2016 / № 5 (28) 

розплодом, не обсиджені бджолами. 

2. Сім’ї  бджіл забезпечують водою, наливаючи її в стільники, годівниці, 

пергою, підгодовують цукровим сиропом, по мірі виходу молодих бджіл ці сім’ї 

підсилюють. 

3. Створити комісію для засвідчення факту загибелі бджіл та здійснення 

відбору проб  в склад якої входять: 

 - представник сільгосппідприємства, що проводило обробіток; 

- представник ветеринарної медицини; 

 - представник  інспекції захисту рослин; 

 - спеціаліст санітарно-епідеміологічної станції; 

 - представник  селищної ради або депутат селищної ради; 

 - господар пасіки  та декілька свідків для засвідчення факту отруєння 

бджіл. 

4. Протягом 24 годин зібрати зразки отруєних бджіл, шматочки свіжого 

пилку та меду і направити на проведення аналізу. 

5. Відбирають зразки отруєних бджіл, шматочок щільника (15х15) з свіжо 

принесеним  нектаром та квітковим пилком. У кожний  відібраний зразок 

вкладають листок з надписом часу та дати  відбору,  засвідчені  підписами 

членів комісії. Також відбираються зразки рослини, яку обробляли, зразки 

відбирають по діагоналі через поле і не менше 10 пакетів, також вкладаючи 

надпис з часом та датою відбору, засвідчені підписами членів комісії.  

6. Складають акти проведеної роботи, які отримують всі члени комісії 

(окрім свідків).  

7. Зразки відібраних проб отруєних бджіл, меду, перги  разом з складеним 

актом направляють  в Львівську обласну ветеринарну лабораторію  за адресою 

м. Львів,  вул. Промислова, 7 (кожен пасічник користується послугами 

лабораторій за місцем проживання). 

8. Зразки проб відібраних  рослин з поля, де проводився обробіток разом з 

актом направляють в міжобласну контрольно-токсикологічну лабораторію за 

адресою у м. Львів. 

Зібрані документи направляють до суду. 

Порядок розроблено відповідно до Державних  санітарних, Державних 

ветеринарних  правил, Закону України  «Про пестициди і агрохімікати», Закону 

України  «Про захист рослин»  та Закону України «Про бджільництво». 
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Розвитку невеликих господарств в Україні 

приділяється недостатньо уваги. Проте в складних 

економічних умовах саме вони забезпечують не лише 

потреби  населення в певних групах 

сільськогосподарської продукції, але слугують 

поглибленню соціальної інтегрованості. Вашій увазі 

пропонується інтерв’ю з керівником Клубу 

“Львівський садівник” Людмилою Ковальчук . 

- Доброго дня,  шановна Людмила Юріївна. Розкажіть будь ласка  про 

діяльність  очолюваного Вами клубу садівників? 

- Л.К.: Клуб “Львівський садівник” був заснований Радою Об’єднання 

садівників-любителів та городників Львівщини ще з початку процесу  

виділення земель під садово-городні товариства для  працівників численних 

промислових підприємств області. В той час навчання для членів клубу 

проводили досвідчені агрономи Микола Кріт і Костянтин Чепак. 

На сьогодні роботу клубу підтримують самі його члени. На заняттях 

ми продовжуємо вивчати агротехнології вирощування садових і городніх 

культур, а також ділимося власним досвідом. Читаємо сучасні книги про 

правильне ведення господарства авторства Людмили Шульгіної, Бориса 

Бублика, Галини Кизими ті інших. Висіваємо і висаджуємо рослини згідно з 

посівним календерем Марії Тун. Всі  члени клубу – городники з досвідом і 

ми протягом всіх років намагаємося дотримуватися практики органічного 

землеробства. Саме тому, ми активно співпрацюємо з Клубом органічного 

землеробства на Львівщині.  

Щотижня, як правило на вихідних, відбуваються зустріч членів клубу, 

де відбувається обмін інформацією, передача досвіду та практик 

господарювання, поширення знань тощо.  

Члени клубу – переважно люди старшого віку, які дуже люблять землю і 

довіряють природі. Навіть власне здоров’я наші садівники часто 

намагаються підтримувати лікарськими рослинами, багато із яких 

вирощується на наших ділянках. Саме тому, дуже часто відвідуємо ділянку 

лікарських рослин в Ботанічному саду, директор якого показує нам кожну 

рослину і розповідає про можливості їх використання та специфіку 

вирощування. 

Хочеться щоб до нас прийшло більше молоді  і  було кому  

передати досвід та любов до землі – Людмила Ковальчук 
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- Розкажіть докладніше про технологічні досягнення членів  клубу у 

вирощуванні  культурних рослин? 

- Л.К.: Городники нашого клубу вирощують багато цікавих рослин 

наприклад бамію, чуфу, нут, мелано, лагенарію, момордику, агнурію, 

артишоки, стевію, а також багато пряних рослин і сорти суниці великоплідної. 

Поселилися в садах членів клубу кущі годжі, ожини, лохини, брусниці і 

журавлини. В окремих господарствах є  навіть гінкго. В минулому році дехто з 

членів клубу посадив ківі Стратона. 

У Винниках проживає ініціативна городниця – член клубу Оксана Брода, 

яка вирощує 270 сортів томатів, близько 40 сортів картоплі  і решту овочів. 

Серйозно займаються члени клубу розведенням квітів, наприклад ірисів, 

лілійників і піонів. Інша учасниця клубу Марія Петровська з Городоцького 

району побудувала з пляшок теплицю і веранду. 

- Яким чином члени клубу одержують консультації технологічного 

характеру? 

        

  

- Л.К.: Цінну інформацію ми також одержуємо від Тетяни 

Данілкової з Державної інспекції захисту рослин у Львівській 

області. На заняттях ми побачили шкідників і хвороб на 

кольорових слайдах, оскільки на дачних ділянках з’являються 

нові шкідники. Запрошуємо на навчання спеціалістів і 

галузевих фахівців. Після однієї із таких лекцій про виноград 

всі члени клубу придбали саджанці столового винограду і 

цього року плануємо одержати перший врожай. Намагаємось 

самостійно розібратися з підходами щодо обрізки кущів і 

дерев. Наприклад, 12 березня п.р. в господарстві одного з 

членів клубу відбувся майстер-клас щодо проведення 

правильної обрізки дерев. Крім того, у Львівській обласній 

універсальній науковій  бібліотеці, де відбуваються щотижневі зустрічі 

членів клубу, для нас готують тематичні виставки спеціалізованої літератури. 
 

Розмову вів Павло Музика. 
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ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ: ВИГІДНІ ПРОПОЗИЦІЇ, 

ДОСТУПНА ТЕХНІКА, ГАРАНТОВАНИЙ ПРИБУТОК 

Львівська філія Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” пропонує 

виробникам сільськогосподарську техніку на умовах фінансового лізингу наступні 

види техніки.  

Трактор Беларус-892 

 

Ціна – 498 000,00 грн. 
 

Попередній платіж – 74 700,00 грн. 

Трактор КИЙ-14102 

 

Ціна - 549 950,00 грн. 

 
Попередній платіж – 82 492,50 грн. 

Трактор МТЗ-82. 1. 26 

 

Ціна - 479 999,00 грн. 

 
Попередній платіж – 71 999,85 грн. 

Детальну інформацію про умови фінансового лізингу сільськогосподарської 

техніки зацікавлені особи можуть дізнатися  у Львівській філії НАК 

“Украгролізинг” за наступною адресою: 79020, м. Львів, пр. Чорновола, 67.  

Директор філії: Коновал Олег Ярославович;  тел. +380979248563;  e-mail: 

lvivlizing@ukr.net 
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Західно - Українська регіональна агропромислова біржа організовує і проводить 

цільові аукціони з продажу нерухомого майна, що перебуває у державній та 

комунальній власності, а також земельні торги з продажу земельних ділянок у 

власність та продаж  права оренди.  

Біржа має необхідні  офісні приміщення  техніку і обладнання для проведення 

аукціонів, у штаті працюють три сертифіковані ліцитатори, два спеціалісти з продажу 

державного майна і два експерти-оцінювачі.  

При необхідності, біржа за власні кошти, з наступним відшкодуванням  

переможцем аукціону, проводить підготовку лотів для продажу. Це – експертна оцінка 

майна і земельних ділянок,  виготовлення технічної документації для нерухомості та 

проектів відводу земельних ділянок. 

Запрошуємо територіальні громади Львівщини до взаємовигідної та 

конструктивної співпраці.  

Наші координати: 79018, м. Львів, вул.. Залізнична, 16, тел.: 032-294-84-02, 

0679746981 e-mail: zurab@zurab.lviv.ua , веб-сайт: www.zurab.lviv.ua 

Інформація для керівників 

територіальних громад! 
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Джерело: Львівська аграрна палата  
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 14.03.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білокачанна  6,00 6,50 7,00 

Капуста савойська 23,00 24,00 25,00 

Морква нантська 4,00 5,00 6,00 

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

Капуста пекінська 12,00 13,00 14,00 

Салат Лолло Россо 90,00 95,00 100,00 

Цибуля зелена 60,00 60,00 60,00 

Цибуля -порей 17,00 18,00 18,00 

Цибуля ріпчаста  7,50 8,00 8,00 

Часник 50,00 55,00 60,00 

Картопля Белароса  3,00 3,20 3,50 

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 25,00 30,00 36,00 

Суниця садова, гат. вищ. 
(імпорт) 

80,00 90,00 100,00 

Лимон (імпорт)  42,00 42,00 42,00 

Борошно пшеничне  
вищ. гат 

  6,00 7,00 8,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

16,00 17,00 20,00 

Свинина  вирізка 82,00 84,00 85,00 

Свинина  ошийок 70,00 71,00 72,00 

Яловичина  ребра 47,00 48,00 49,00 

Куряче філе 55,00 55,00 55,00 

Короп жив. 55,00 57,00 58,00 

Щука  жив. 79,00 80,00 80,00 

Мед 55,00 80,00 95,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 

Детальніша 

інформація 

V Форум України з питань 

конкуренції. 
17 - 18 березня 2016 р. 

м. Київ,«Президент-  Готель», 

вул.Госпітальна, 12 
www.ua-competition.com 

Практикум для 

представників аграрної 

галузі «Право на 

агробізнес» 

23 березня 2016 р. 
м Київ, готель Hilton, 

бульвар Тараса Шевченка, 30 
www.expometeor.com 

ХI Міжрегіональна 

спеціалізована виставка 

«Садівництво. 

Овочівництво. 

Корма.теринарія» 

23-26 березня 2016 р.  

м. Вінниця, Експоцентр 

Вінницької торгово-

промислової палати,  вул. 

Соборная, 68, 

www.expo.vn.ua 

XI Міжрегіональна 

спеціалізована виставка-

ярмарка 

 “Весняний сад – 2016” 

23-26 березня 2016 р. 

м. Вінниця, Експоцентр 

Вінницької торгово-

промислової палати,  вул. 

Соборная, 68  

www.expo.vn.ua 

Семінар “Експорт борошна 

і круп в ЄС:  від теорії 

ї до практики” 

24 березня 2016 р. 
м.Київ, готель “Хрещатик”, 

вул. Хрещатик 14.  
www.eventenvoy.com.ua 

II Міжнародний форум 

“Трансферне 

ціноутворення”  

24 березня 2016 р. 
м. Київ, готель «Україна», 

вул. Інститутська 4,  
www.eucon.ua/uk 

Практична конференція  

“Мільйонер з горiшку” 
25 березня 2016 р 

м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний університет, 

вул. Ворошилова, 25,  

 www.zsu.org.ua 

Щорічна аграрна 

конференція “Експортні 

стратегії: трeйдинг i 

логiстика” 

25 березня 2016 р. 
м. Київ, готель «Алфавито» 

 вул. Предславинська, 35Д  
www.v-c.com.ua 

Конференція «Апітерапія – 

ефективний метод 

лікування захворювань 

людей продуктами 

бджільництва» 

24 – 25 березня 2016 р. 

м. Київ, ННЦ «Інститут 

бджільництва імені П.І. 

Прокоповича»,    

вул. Заболотного, 19 

www.prokopovich.com.ua 

Семінар «Органічне 

виробництво продукції 

свинарства» 

 

25 березня 2016 р.  

 м. Черкаси, Черкаська 

дослідна станція 

біоресурсів НААН, 

вул.Пастерівська,76. 

www.bioresurs.inf.ua 
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 

Детальніша 

інформація 

II Mіжнароднa конференція 

«Соціальна  

відповідальність бізнесу» 

31 березня 2016 р.  
м. Львів,  

Італійський Дворик, площа 

Ринок, 6 

www.lcci.com.ua 

22-а Міжнародна виставка 

виробників та 

постачальників продуктів 

харчування та напоїв  

“Прод Експо” 

14 квітня 2016 р. 
м. Київ, 

ВЦ“КиївЕкспоПлаза”, 

вул. Салютна, 2-Б 
 www.prodexpo.kiev.ua 

Конференція “Як успішно 

здійснити аграрну реформу 

в Україні” 

14 -15 квітня 2016 р.  Сумська обл., 

м. Глухів 
    www.agroexpert.ua 

X Miжнародна науково-

практична конференція 

“Bихід на глобальні ринки 

зернових і олійних  - 

оптимізації витрат 

логістики” 

19  квітня 2016 р. 

м. Київ, Дипломатична 

академія МЗС, 

 вул. Велика 

Житомирська,2 

www. insightex.com 

Виставка-ярмарок 

“Бджільництво-2016” 
12-15 травня 2016 р. 

м. Київ, ННЦ «Інститут 

бджільництва імені П.І. 

Прокоповича»,    

вул. Заболотного, 19 

www.prokopovich.com.ua 

 

7 Міжнародна конференція  

«Ягоди України-2016: 

заморозка та свіжий ринок” 

19-20 травня 2016 р.  
 м. Черкаси, 

Готель “Апельсин”,  

вул. Фрунзе, 145 

 www.fruit-inform.com 

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 

Конференція “Ресурси 

природних вод 

Карпатського регіону” 

26-27 травня  2016 р. 
 м. Львів, НУ «Львівська 

політехніка» 

вул. Степана Бандери,  12 

www.cstei.lviv.ua 

XXVIII агропромислова  

виставка “АГРО-2016”  
8-11 червня 2016 р. 

м. Київ, Експоцентр 

України, Пр-т Академіка 

Глушкова, 1 

www.agroexpo.in.ua 

 

Національна агропромислова 

виставка “AgroExpo-2016” 

29 вересня - 1 жовтня  

2016 р. 

м. Кіровоград,  

ВК «АгроЕкспо»,  

вул. Мурманська, 8.  

www.agrotimes.net 

XIII Міжнародна 

агропромислова виставка 

“Агрофорум-2016” 

8-10 листопада 2016 р. 

м. Київ, Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський проспект,15 

  

www.iec-expo.com.ua 
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17-а  Міжнародна виставка 

з захисту довкілля та 

менеджменту відходів 

29-31 березня 2016 р.  

 

Польща, 

м.  Кельце 
www.targikielce.pl 

Міжнародна 

сільськогосподарська  

виставка “Agrіumbria” 

01-03 квітня 2016 р.  
Італія, 

м. Бастіа Умбра 
www.agriumbria.eu 

Міжнародна виставка 

сільськогосподарської 

техніки “Techagro” 

03-07 квітня 2016 р.  
Чехія, 

м. Брно 
www.bvv.cz/techagro 

Каспійсько-

Чорноморський аграрний 

конгрес 

12-13 квітня 2016 р. 
Азербайджан, 

м. Баку 
www.apk-inform.com 

Міжнародна виставка-

ярмарок продукції 

сільського господарства та 

технологій “Agraria” 

21-24 квітня 2016 р. 

 
 Румунія, 

  м. Жуку 
 www.agraria.info.ro 

Міжнародний продовольчий  

самміт “International Grain 

Summit 2016” 

06  травня 2016 р. 

 

Італія, 

м. Рим  
www.internationalgrainsummit.net 

Міжнародна виставка  

м’ясної промисловості 

“IFFA”   

7-12 травня 2016 р. 
Німеччина,  

м. Франкфурт-на-Майні 
www.iffa.messefrankfurt.com/ 

Міжнародна виставка-

ярмарок  “AgriPlanta – 

RomAgroTec-2016” 

26-26 травня 2016 р. 
Румунія, 

м. Фундуля 
www.agriplanta.ro 

Міжнародна конференція 

“VegOils&Meals-2016” 
2-3  червня 2016 р. 

Нідерланди, 

м. Роттердам 
www.apk-inform.com 

 Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка “БелАгро”  

07-11 червня 2016 р.  
Білорусь, 

м. Мінськ 
www.belagro.minskexpo.com 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка “Opolagra” 

10-12 червня 2016 р.  

 
Польща, 

м. Ополє 
www.opolagra.pl 

Міжнародна  виставка 

технологій садівництва 

“GreenTech” 

14-16 червня 2016 р.  

 
Нідерланди, 

м. Амстердам  
www.greentech.nl 

   Міжнародна виставка 

сільського господарства  та 

харчової промисловості  

“Farmer Expo”  

18-21 серпня 2016 р.  

Угорщина, 

м. Дебрецен 

 

www.farmerexpo.hu 
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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) 294-84-03,  +38 (032) 239-26-56,  +38 (067) 803-60-32 
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