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Джерела: www.agravery.com  ; www.agropolit.com;  www.agroportal.ua 

квітень, 2016 / № 7 (30) 

15 квітня відбулося офіційне представлення нового очільника 

Міністерства аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового 

колективу відомства. 

Тягнути з питанням обороту земель сільськогосподарського призначення 

вже нікуди.  Таку думку висловив міністр аграрної політики та  продовольства 

Тарас Кутовий під час зустрічі з журналістами, пише «Agroportal.ua». 

Він rнагадав, що був автором законопроекту про продовження мораторію 

саме на один рік. 

«Ховатися від цього вже немає часу. Я вимагав один рік, щоб це питання 

відкласти і не обговорювати», – сказав Тарас Кутовий, пообіцявши 

найближчим часом обговорити земельне питання з керівником 

Держгеокадастру.  

Тарас Кутовий також зазначив, що Мінагрополітики має суттєво 

підвищити взаємодію з усім ринком, насамперед з малим і середнім бізнесом. 

«Нехай це буде через фермерські асоціації або безпосередньо, але це дуже 

важливо. Також треба швидко налагодити питання взаємодії з Академією 

аграрних наук», – додав міністр. 

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий також  вважає 

ключовими проблемами галузі оподатковування та підтримку виробників. Він 

зазначив, що також важливим питанням є успішне проведення посівної, котра 

наразі вже розпочалася.  

Процес приватизації держпідприємств, очевидно, має продовжуватися. 

Але це не має бути «сліпа» приватизація, заявив також Т.Кутовий. 

«Ті державні підприємства, які можуть ефективно працювати, повинні 

свій прибуток віддавати, у тому числі для галузі. І взагалі підхід для галузі 

наступний: підприємства, які мають прибутки у сфері підпорядкування АПК, 

вони можуть генерувати фінансовий ресурс для підтримки малих фермерів і 

підприємств», – повідомив міністр. 

Я не хочу робити кроків, які не матимуть результатів і займатися голим 

популізмом. Можна сьогодні сформувати прекрасні умови, всі 

аплодуватимуть, але через три дні зрозуміти, що це не буде виконано. Краще 

пообіцяти менше, але зробити, аніж обіцяти золоті гори і нічого… Малі, але 

конкретні кроки. Все з цього починається», – підсумував  Т. Кутовий. 

Парламент призначив нового 

міністра аграрної політики  

та продовольства України 



4 квітень, 2016 / № 7 (30) 

Зустріч з головами сільських та селищних рад Львівщини 

12 квітня з  ініціативи Львівської 
облдержадміністрації відбулася 

розширена зустріч із головами сільських 
рад та об’єднаних територіальних 
громад на якому важливу увагу  

приділялося проблемам реформи 
децентралізації, земельних відносин, а 

також ремонту доріг. 

Слід зазначити, що в 2016 році значний фінансовий внесок у ремонт доріг 

в багатьох районах Львівщини буде вкладатися виробниками 

сільськогосподарської продукції Жовківського, Радехівського, 

Пустомитівського, Стрийського та Мостиського районів. 

Важлива увага протягом зустрічі приділялася також розгляду проблеми 

боротьби із незаконним спалюванням стерні, що на території області 

зумовлює не лише фінансові, але і людські втрати. Лише станом на 11 квітня   

вже було зафіксовано 55 випадків подібних пожеж. На думку голови 

Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, саме голови сільських та   

селищних рад мають здійснювати ефективну роз’яснювальну роботу серед 

населення. 

Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдеражміністрації Наталія Хмиз повідомила присутнім  про те, що область 

отримала з державного бюджету 6,8 млн грн для фінансової підтримки 

заходів в агропромисловому комплексі. Ці кошти передбачені на 

компенсацію  відсоткових ставок за залученими агровиробниками регіону 

кредитами. Ще 11 млн грн в поточному році передбачено спрямувати 
аграріям з коштів  обласного бюджету. 

Важлива увага на нараді зверталася також проблемі централізованого 

вивезення твердих побутових відходів в районах Львівщини. 

Джерело: Львівська аграрна палата 



5 квітень, 2016 / № 7 (30) 

2 квітня у Городку проведено виїзний 

ярмарок “Добрі традиції Галичини”, який дав 

змогу жителям  Городоччини не лише 

насолодитися смачною та якісною продукцією 

місцевих виробників, але і провести час у 

святковій атмосфері.   

На ярмарку місцеві товаровиробники пропонували краянам придбати 

хлібопродукти та здобні вироби, продукцію бджільництва, молоко- та 

м’ясопродукти, перепелині яйця, фіточаї, а також насолодитися  смаком 

смачних соків, вироблених на Городоччині.  

Bідвідувачі ярмарки мали змогу придбати живих кролів, плетені кошики, 

а гарні господині – дерев’яне кухонне приладдя. 

Мандрівний ярмарок “Добрі традиції Галичини” на Городоччині  
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Графік проведення мандрівних ярмарків  

“Добрі традиції  Галичини” на Львівщині 

Район Дата  Місце проведення  

Бродівський 23 квітня  2016 р. м. Броди, вул. Замкова,                                    

ВКПЦ “Бродівський замок” ̽  

Буський 06 травня 2016 р.  м. Буськ, пл. Звитяги, КП “Галвет”  

̽ - 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  

квітень, 2016 / № 7 (30) 

Крім того, жителі району мали змогу придбати якісну  святково-сувенірну 

продукцію, яка залишить теплу згадку про квітневий ярмарок в серцях краян. 

Зазначимо, що наступний мандрівний ярмарок “Добрі традиції Галичини” 

відбудеться на Бродівщині. 



7 квітень, 2016 / № 7 (30) 

4–5 квітня у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Гжицького  з ініціативи Львівської аграрної 

дорадчої служби відбулася Міжнародна конференція 

“Кооперація і духовність – минуле, сьогодення, 

майбутнє. Розвиток і дух громади”.  

Цьогорічна конференція зібрала у Львові представників кооперативного руху 

із різних куточків України, а також гостей із Канади, які мали змогу поділитися 

власним досвідом розвитку сільськогосподарської кооперації.  

Із вступним словом до учасників конференції звернулися  заступник міністра 

аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції 

Владислава Рутицька, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації 

Ростислав Замлинський і Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні 

Роман Ващук.  У своїх доповідях вони звернули увагу на важливість кооперації 

для забезпечення належного високого рівня життя населення у сільській 

місцевості та збалансованого розвитку.     

 Важлива увага всіх доповідачів конференції приділялася також аналізу 

проблем, які існують в Україні та перешкоджають динамічному розвитку 

кооперації на селі. 

Модератор конференції – президент Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець  наголосив на 

важливості врахування світового досвіду розвитку системи кооперації на селі і 

адаптації з урахуванням національної специфіки та економічної ситуації в 

державі. 

Кооперація і духовність – минуле, сьогодення, майбутнє  



8 квітень, 2016 / № 7 (30) 

Протягом другого дня проведення конференції відбулися тематичні 

круглі столи та відвідування провідних сільськогосподарських кооперативів 

та  сімейних ферм у Жовквіському, Стрийському та Бродівському районах 

Львівcької області. 

Джерело: Львівська аграрна палата 



9 квітень, 2016 / № 7 (30) 

Міжнародний форум “Птахівництво-2016” у Львові 

6-7 квітня у Львові вже вдруге 

відбувся Міжнародний форум 

“Птахівництво-2016”, присвячений 

впровадженню сучасних технологій  

виробництва продукції,  Участь у 

форумі прийняли представники 

птахівничих підприємств  з усіх 

областей України та фахівці галузі. 

7 квітня в рамках міжнародного форуму проведено конференцію 

“Індиківництво-2016”, на якій основна увага доповідей приділялася  

поширенню інформації про сучасні високопродуктивні кроси індиків для 

промислового розведення і  технології їх годівлі. 
Учасниками заходів форуму стали також представники провідних 

підприємств галузі птахівництва Львівщини, зокрема ФГ “Улар”,  ТзОВ  

“Агрофірми “Загаї” та ін. 

Джерело: Львівська аграрна палата 

Доповідачі дводенної конференції – найкращі фахівці та практики  в 

галузі технологій виробництва і ветеринарної медицини з України, 

Нідерландів, Німеччини, Польщі та Білорусі розповіли присутнім про досвід 

та технологічні особливості промислового птахівництва, сучасні тренди в 

організації виробництва, годівлі і утримання птиці.  В межах форуму також 

відбулася виставка та презентація досягнень птахівництва, зокрема 

ветеринарні препарати, кормові добавки і технологічне обладнання.      



10 квітень, 2016 / № 7 (30) 

Зустріч із представниками  

Люблінської сільськогосподарської палати 

14 квітня у Львові відбулася робоча зустріч керівництва Львівської 

обласної державної адміністрації з представниками Люблінської 

сільськогосподарської палати Польщі.  

Зранку відбулася робоча зустріч представників польської делегації у 

складі віце-президента Люблінської сільськогогосподарської палати 

Густава Єндреєкса, делегата палати від Білгорайського повіту Юзефа 

Плюскви i керівника відділення палати у м. Замость Піотра Куранца з 

першим заступником голови Львівської облдержадміністрації Ростиславом 

Замлинським і директором Департаменту агропромислового розвитку 

Львівської облдержадміністрації Наталією Хмиз.  

Наступна робоча зустріч із членами польської делегації відбулася на 

базі ТзОВ РСП “Шувар”. В межах зазначеної зустрічі відбувся обмін 

думками і представлено шляхи налагодження співпраці з урахуванням 

досвіду розвитку аграрного сектору та розвитку фермерського руху в 

Польщі. Представників польської делегації та фермерів запрошено для 

участі у виставці “Агропорт Вест”, проведення якої заплановано наприкінці 

травня п.р. у Львові. 

Голова Львівської аграрної палати Павло Музика під час виступу 

відзначив  важливість розвитку і подальшого становлення самоврядних 

фермерських організацій в Україні, зокрема і на Львівщині з урахуванням 

європейського досвіду.  

Учасники зустрічі також обговорили проект Угоди про розширену 

співпрацю в аграрній сфері між інституціями Львівщини та Люблінського 

воєводства Польщі.  

Джерело: Львівська аграрна  палата 



11 квітень, 2016 / № 7 (30) 

XVI Конгрес “Науковці –  

вихідці зі Стрийщини” 

9 квітня у Стрию відбувся                   

XVI Конгрес “Науковці – вихідці зі 

Стрийщини”, присвячений розгляду 

теми: “Інвестування регіону через 

проекти”.  

У вітальному слові до учасників конгресу ініціатор його проведення – 

директор Стрийського аграрного коледжу ЛНАУ, кандидат економічних наук 

Василь Дмитришин зазначив, що проведення заходу вже стало хорошою 

традицією для вироблення практичних кроків і пропозицій, які  сприяють 

розвитку економіки Стрийщини. 

Василь Дмитришин також відзначив позитивний досвід командної роботи 

викладачів і учнів коледжу стосовно написання проектних пропозицій для 

подання на конкурсні цільові гранти   і подальшої їх реалізації. 

Доповідачі конгресу серед яких провідні науковці України за напрямами 

спеціалізації, – вихідці із Стрийщини, – професори Михайло Гладій, 

Володимир Ортинський, Ігор Яців, голова Львівської аграрної палати                        

Павло Музика, інші громадські діячі і представники культури висловили власні 

погляди на перспективні напрями інвестування та проекти, що можуть 

стимулювати їх залучення. Запропоновані проекти стосуються не лише 

розвитку традиційних виробничо-сервісних напрямів бізнесу, але і орієнтовані 

на збереження та примноження культурно-історичної спадщини. 

      Слід зазначити, що Стрийській район традиційно демонструє одні із 

найвищих темпів соціально-економічного розвитку на Львівщині. Водночас, 

важлива увага доповідачів приділялася також майбутній децентралізації та 

добровільному утворенню об’єднаних територіальних громад.  

Джерело: Львівська аграрна палата 
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За два місяця експорт до ЄС становить 

більше 700 млн. дол.США  

Заступник Міністра з питань євроінтеграції взяла участь у круглому столі 

«Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Грузією і 

Молдовою: перші підсумки реалізації».  

«За результатами двох місяців 2016 року експорт до Європейського Союзу 

складає більше 700 млн дол. США. Для прикладу роботи ЗВТ наведу загальний 

показник експорту за підсумками 2015-го – він становить 4,2 млрд дол. США. 

Висновки можете робити самі»,  – відзначила В. Рутицька.  

Також Владислава Рутицька звернула увагу на використання квот 

українськими виробниками. Станом на початок квітня експортери повністю 

використали квоти з меду, цукру, ячмінної крупи та борошна, оброблені томати, 

виноградні та яблучні соки, на 97% –  квота на овес. 

«Це ті квоти, які мають назву «перший прийшов – перший 

обслуговуєшся». Щодо позицій за принципом ліцензування, то тут вже 

повністю використана квота з кукурудзи, на 88% – з пшениці та квартальна 

квота з постачань м’яса птиці», –  зазначила заступник міністра. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

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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Громади, які об’єднали найбільше сільського населення або 

сільської території, отримають найбільші субвенції, – 

Геннадій Зубко 

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства Геннадій Зубко в інтерв’ю liga.net зазначив, що цього року є 

кілька джерел поповнення місцевих бюджетів. 

«Перший напрямок – це Фонд регіонального розвитку, на проекти якого в 

цьому році виділено 3 млрд. грн. У минулому році на реалізацію 844 проектів 

витратили 2,9 млрд. грн. Програма працює прозоро, тому будь-який бажаючий 

може зайти на сайт і подивитися, які проекти у місті фінансуються за кошти 

Фонду. Які конкретно проекти реалізовувати – визначає кожна область 

самостійно. Єдині вимоги: кошти повинні направлятися на соціальні проекти, 

об'єкти енергозбереження, центри надання адміністративних послуг та об'єкти 

соціальної інфраструктури», –  підкреслив Віце-прем’єр-міністр. 

Другим напрямком підтримки державою об’єднаних територіальних 

громад, за словами Геннадія Зубка, є субвенція в розмірі 1 млрд. грн. «Ми 

визначили просту формулу, узгодили її з усіма інстанціями. Громади, які 

об'єднали найбільше сільського населення або сільської території, отримають 

найбільші субвенції», – наголосив урядовець. Окремо на соціально-

економічний розвиток регіонів в 2016 році планується направити 1,9 млрд. грн.  

Джерело:  www.kmu.gov.ua 

Український мед відповідає міжнародному сертифікату з харчової 

безпеки. Про це повідомляє прес-служба компанії SGS (Société Générale de 

Surveillance). 

«Аудитори перевірили процеси переробки і фасування натурального меду. 

Він відповідає вимогам міжнародного стандарту з харчової безпеки FSSC 

22000. Цей стандарт є вагомим для українських експортерів, враховуючи 

останні події, які завдали істотної шкоди для іміджу всього українського меду 

в Європі», – зазначив директор компанії-експортера «Асканії-Пак» Володимир 

Рубан. 

Введення схеми сертифікації FSSC 22000 в Україні – це важливий крок до 

єдиного міжнародного підходу в управлінні безпекою харчових продуктів. Ця 

схема погоджена GFSI і акредитована в ЕА (Європейська організація з 

акредитації), зазначили у прес-центрі SGS. 

Джерело: www.vet.gov.ua 

  

Український мед відповідає міжнародному 

сертифікату з харчової безпеки 

квітень, 2016 / № 7 (30) 
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Мінімальні гарантії в оплаті праці  

та відповідальність за їх порушення 

квітень, 2016 / № 7 (30) 

Держпраці в Івано-Франківській області нагадує, що відповідно до статей 

95 КЗпП та Закону України “Про оплату праці” мінімальна заробітна плата   –  

це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

неквалафіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану 

працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Отже, працівнику без кваліфікаційних вимог щодо рівня освіти, стажу 

роботи тощо, тільки при відпрацьованій ним повній нормі робочого часу, може 

бути нарахована заробітна плата у розмірі мінімальної. 

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, 

заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається 

відповідно до статей 9 і 10 Закону України “Про оплату праці” та не може 

бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 

обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій 

усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб. 

Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством 

порядку.  

Нараховувати індексацію відповідно із законодавством вимагає і cт. 33 
Закону України “Про оплату праці”. Статтею 18 Закону України “Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” індексацію доходів 

населення, яка встановлюється для підтримання достатнього життєвого рівня 

громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах 

зростання цін, віднесено до державних соціальних гарантій, що, згідно зі cт. 

19 цього Закону, є обов’язковими для всіх підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності.  

У листі Мінсоцполітики Укарїни від 03.10.2014 р. № 219/10/136-14 «Про 

індексацію заробітної плати» вказано, що індексаціє є державною соціальною 

гарантією, що надається населенню з метою підтримки купівельної 

спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін. 

Нагадаємо, що розміри мінімальної заробітної плати на 2016 рік 

затверджені Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”. 

Так, мінімальна заробітна плата становить: 

з січня 2016 року – 1378 грн, 

з травня 2016 року – 1450 грн, 

з грудня 2016 року – 1550 грн. 



15 квітень, 2016 / № 7 (30) 

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні 

гарантії в оплаті праці, визначаються генеральною угодою. 

Також згідно зі cт.. 12 Закону України “Про оплату праці” до інших норм і 

гарантій в оплаті праці відносяться: 

 - норми оплати праці: за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та 

вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; 

при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; 

працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх 

щоденної роботи тощо; 

- і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання 

державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, 

на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на 

легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у 

зв'язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах 
виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; 

для донорів тощо), 

- гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої 

місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо. 

Вищезазначені норми і гарантії в оплаті праці є мінімальними державними 

гарантіями. 

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємтсв, установ та організацій, винні у порушенні 

законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 

Згідно зі ст. 265 КЗпП за недотримання мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які 

використовують найману працю, застосовується штраф у десятикратному 

розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 

виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, 

що станом на 01 квітня 2016 року складає 13 870,00 грн. 

Крім того до роботодавця, що може бути застосована і адміністративна 

відповідальність на підставі Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП) у розмірі від 510 до 1700 грн. за виплату заробітної 

плати не в повному обсязі. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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З 4 квітня реєстрацію місця проживання 

здійснюють виконавчі органи місцевих громад 

У зв’язку з набранням чинності окремих положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг» в Україні змінюється система реєстрації місця 

проживання. 

Відповідно до закону органом реєстрації визначено виконавчий орган 

сільської, селищної або міської ради, сільського голову (у разі, якщо відповідно 

до закону виконавчий орган сільської ради не утворено). Загальна процедура та 

вимоги щодо переліку документів, які необхідні для реєстрації, суттєво не 

змінилися. Адреси, за якими можна буде отримати послугу з реєстрації місця 

проживання, розміщені на інформаційних стендах у всіх підрозділах Державної 

міграційної служби України. 

Штампи до паспортів громадянина України проставлятимуть органи 

реєстрації, за винятком випадків відновлення втрачених документів та 

оформлення першого паспорта громадянина України. Місцеві громади 

передаватимуть інформацію про реєстрацію місця проживання для внесення до 

Єдиного державного демографічного реєстру. 

З метою координації дій щодо здійснення реєстрації місця проживання 

місцевими громадами Державною міграційною службою розроблено Правила 

реєстрації місця проживання та Порядок передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (Постанова КМУ 

від 02.03.2016 № 207, а також завчасно поінформовано обласні та у місті Києві 

державні адміністрації про необхідність забезпечення виконання зазначених 

функцій. 

Окрім цього, Державною міграційною службою створено веб-портал, 

призначений для здійснення місцевими громадами реєстрації та передачі даних 

до Єдиного державного демографічного реєстру, а також надано необхідні 

роз’яснення щодо отримання доступу та використання ресурсу. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Розпочато державну реєстрацію потужностей  та вдосконалено 

процедуру затвердження потужностей для експорту 

Розпочато державну реєстрацію потужностей  та вдосконалено процедуру 

затвердження потужностей для експорту. Це передбачено відповідними наказами 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, які уже зареєстровані у 

Міністерстві юстиції та найближчим часом будуть опубліковані.  

Акти розроблені на виконання Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».  

Так, відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 38 «Про 

затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та 

виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей» (реєстрація у 

Мін'юсту від 12 березня 2016 року, № 381/28511) визначено порядок 

затвердження експортних потужностей відповідно до статей 26 та 27 Закону 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» та відповідно до статті 4 Регламенту (ЄС) № 853/2004 та статті 12 

Регламенту (ЄС) № 854/2004. Це забезпечить можливість експорту харчових 

продуктів до країн, які вимагають наявності такого затвердження компетентним 

органом країни походження харчових продуктів. Також норми наказу дозволяють 

вести облік затверджених експортних потужностей та забезпечувати державний 

контролю за діяльністю відповідних операторів ринку, які планують та/або 

здійснюють експорт харчових продуктів. 
Відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 39 «Про 

затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення 

державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього 

заінтересованим суб’єктам» (реєстрація Мін'юсту від 12 березня 2016 року, № 

382/28512), оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання 

експлуатаційного дозволу, повинні зареєструвати потужності, які 

використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових 

продуктів. Цим наказом також затверджується форма заяви, процедура 

проведення державної реєстрації потужностей, ведення реєстрів та надання 

заінтересованим суб’єктам інформації з реєстрів. Реалізація норм наказу № 39 

забезпечить облік потужностей та відповідно, можливість здійснення державного 

контролю за діяльністю відповідних операторів ринку, які провадять діяльність, 

що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу. 

Ще один наказ Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 40 «Про 

затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які 

видано експлуатаційний дозвіл» зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року 

за № 383/28513. Він дозволяє забезпечити облік операторів ринку та 

потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, та забезпечує функціонування 

системи державного контролю за діяльністю відповідних операторів ринку харчових 
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продуктів. Реалізація норм наказу № 40 дозволить підвищити рівень безпечності 

харчових продуктів, які розміщені на ринку, знизити ризик придбання харчових 

продуктів, показники яких не відповідають вимогам безпечності, створити умови 

для чесної підприємницької діяльності та справедливої конкуренції між 

операторами ринку. 

Реалізація норм наказів Мінагрополітики дозволяє будь-якій зацікавленій 

особі на сайті регулятора (Держветфітослужби, а потім Держпродспоживслужби) 

отримати необхідну інформацію про затверджену експортну потужність та 

відповідного оператора ринку, зареєстровані потужності та відповідних 

операторів ринку. 

Очікується, що зазначені накази Мінагрополітики будуть опубліковані 26 

квітня 2016 року в Офіційному віснику України (№26). Після офіційного 

опублікування накази наберуть чинності. 

Наразі накази розміщені у вільному доступі на веб-сайтах 

Держветфітослужби, Мінагрополітики, Верховної Ради та інших ресурсах. 
Джерело: www.vet.gov.ua 

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України 

№ 258  від 11.02.2016 р. «Про затвердження Типового положення про агенцію 

регіонального розвитку». 

У своїх регіональних стратегіях розвитку більшість областей передбачають 

створення агенції регіонального розвитку, яка допомагатиме місцевій владі 

втілювати стратегію і здійснювати заходи, передбачені планом з її реалізації. Але 

до цього часу не було урядового документа, який би визначав організаційно-

правовий статус агенції, її основні права та функції, органи управління та 

джерела фінансування. 

Як повідомлялося, агенція регіонального розвитку працюватиме як офіс з 

надання консультацій і практичної допомоги щодо підготовки та реалізації 

програм і проектів регіонального розвитку. 
Агенції мають стати осередками співпраці між державним, приватним та 

громадським секторами, оскільки засновувати їх можуть обласні державні 

адміністрації, відповідні ради та неурядові організації як співзасновники. 

Очікується, що позитивний ефект від взаємодії та співпраці з агенціями 

регіонального розвитку отримають як прості громадяни, так і органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації 

тощо. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 

Урядом затверджено Типове положення 
 про агенцію регіонального розвитку 
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Питання скасування мораторію на перевірки 

 може вирішитися у найближчі тижні, – Голова 

Держпродспоживслужби Володимир Лапа 

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів Володимир Лапа розраховує на те, що рішення про 

скасування мораторію на перевірки підприємств, які виробляють харчову 

продукцію, буде прийняте у найближчі тижні. Про це він заявив в інтерв’ю 

«Європейській правді». 

За його словами, важко гарантувати безпечність продукції, коли нема 

можливості перевірити те чи інше підприємство.  

«Треба розуміти, що європейського споживача не цікавить питання 

безпеки їжі, оскільки він звик довіряти своїм контролюючим органам. А ці 

органи ЄС відкривають ринок під нашу відповідальність. Тому ми повинні 

надати гарантії того, що ми здійснюємо цей контроль відповідно до 

європейського законодавства. Власне, це одна з передумов виходу на ринки 

ЄС», - наголосив Володимир Лапа. 
Як зазначив Голова Держпродспоживслужби, європейське законодавство 

має таку константу: якщо є ризик для здоров’я і життя людей, то перевірка 

може здійснюватися не лише планово, а й без попередження, бо держава має 

унеможливити потрапляння небезпечної продукції на ринок. 

«Безумовно, я більш ніж переконаний, що рано чи пізно мораторій буде 

скасовано. Я сподіваюсь, що це питання днів або тижнів. І що все-таки буде 

надана можливість здійснювати перевірки відповідно до європейського 

законодавства. У тому числі без попереджень», –  зазначив Володимир Лапа. 
При цьому він зазначив, що заборона на перевірки виникла не на 

порожньому місці: контролюючі органи часто зловживали своїми 

повноваженнями.  

«Але ми, як на мене, трохи переграли з дерегуляцією. У нас, навіть, немає 

повноважень приїхати перевірити ветеринарні аптеки, подивитися, що за 

продукція там продається», – зазначив Володимир Лапа. 

За його словами, у схвалений Урядом Всеохоплюючій стратегії 

імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів 

вказується, що зобов'язання, взяті Україною в рамках Угоди про асоціацію, є 

для нас пріоритетними. «Саме через цей ланцюжок ми спробуємо зробити 

відповідне роз’яснення, щоб мати можливість здійснювати перевірки, – сказав 

Голова Держпродспоживслужби та запевнив, що у цьому питанні є порозуміння 

із Держпідприємництва. – Вони готові на компроміси. Вони хочуть більш чіткої 

прив’язки до міжнародного законодавства. Я думаю, що це ми їм забезпечимо». 

Джерело: www.vet.gov.ua 
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Об’єднані громади можуть подавати заявки на 

проекти, які планують реалізувати за рахунок 

державної субвенції 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ своїм наказом 

від 5 квітня 2016 року затвердив форму заявки на проект, який може 

реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

«Органи місцевого самоврядування об’єднаних громад вже можуть 

готувати і подавати до Мінрегіонузаявки на проекти, які вони планують 

реалізувати за рахунок державної субвенції. Ми надали їм шаблон подання 

документів та необхідних додатків, який має спростити обробку заявок і 

прискорити процес виділення коштів», – сказав Перший заступник Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

В’ячеслав Негода. 

Форма проектної заявки розроблена відповідно до затвердженого Урядом 

16 березня 2016 року Порядку та умов надання субвенцій  з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. 

Як повідомлялося раніше, об’єднані громади гарантовано отримають 

субвенцію і самі вирішать, на які інфраструктурні проекти витратять ці кошти. 

Раніше Мінрегіон запропонував об’єднаним громадам типову структуру 

плану соціально-економічного розвитку, необхідного для отримання державної 

субвенції. 

 

 
Джерело: www.kmu.gov.ua 

Інформація для особистих селянських господарств населення 

 
З метою покращення знань господарств населення  догляду за тваринами 

Львівською аграрною дорадчою службою у Львівській області проводяться 
семінари – навчання  з питань  з наступних напрямів: догляду та годівлі 
тварин в сухостійний період та при розстелені; роздій корів після отелення;  
підвищення якості молока; виробництво якісних кормів; умови утримання 
тварин та реконструкція ферм; здоров’я корів; вирощування ремонтних 
телиць, нетелів;  участь у сільськогосподарських кооперативах. 

За детальною інформацією звертатись: м. Львів, вул. Богдана 

Хмельницького, 102, Львівська аграрна дорадча служба,  1 поверх, тел.:  

(032)252-04-49; www.lads.com.ua 
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З метою удосконалення механізму надання державної підтримки за 

залученими у банках кредитами, а також більш чіткого визначення окремих 

положень Порядку використання коштів за програмою пільгового 

кредитування, 6 квітня постановою Кабміну № 267 внесено зміни до 

“Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів”, якими, зокрема:  

- розширено коло позичальників, які мають право на отримання 

компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами – фізичні особи-

підприємці;  

- уточнено граничну межу процентних ставок за користування 

кредитами, які підлягають відшкодуванню у 2016 році, а саме: за кредитами, 

залученими у 2015 році за умови, що сума відсотків та розмір плати за 

надання інших банківських послуг, пов’язаних з цим кредитом (розрахункове 

обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, 

консультаційні послуги тощо) не перевищуватиме 30 % річних, а у 2016 році 

– за умови, що сума відсотків за користування кредитами не перевищує 

облікової ставки Національного банку, збільшеної на 3 процентних пункти на 

момент укладання договору (у зв’язку із тенденціями щодо зміни облікової 
ставки Національного банку).  

Це дозволить у наступних роках не вносити зміни до Порядку 

використання коштів за програмою пільгового кредитування через коливання 

(зміни) ставок рефінансування Національного банку. Термін дії постанови – 

2016 рік. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 

Спрощено доступ фізичних осіб-підприємців  

до кредитних ресурсів на поточний рік  

Розвиток горіхового бізнесу.  Практичні поради  

по створенню горіхових насаджень      
 

28 квітня 2016 р. у Львові  в рамках реалізації проекту “Мільйонер з 

горішку” відбудеться конференція “Розвиток горіхового бізнесу.  Практичні 

поради по створенню горіхових насаджень”. Детальна програма конференції  

та інформація про умови реєстрації учасників на с.46-48 нашого видання. 

Місце проведення: м. Львів, Пр-т  В. Чорновола,7, готель “Львів”. 

Початок: з 10.00 год. 

Джерело: www.ukr-nuts.org 
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Нові можливості сервісу 

«Електронний кабінет платника» 

Галицька ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області 

повідомляє, що в рамках кампанії декларування доходів громадян ДФС 

доопрацьовано електронний сервіс «Електронний кабінет платника» (оновлена 

версія) в частині надання можливості підготувати, заповнити та надіслати 

декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб (далі – Декларація) в 

електронному вигляді. 

Про це повідомляє начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській 

області Олена Парубій. 

У відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» 

(оновлена версія) можна заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію, а в 

закритій частині (особистий кабінет) платник може подати декларацію в 

електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису 

(ЕЦП). Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі 
сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК 

ІДД). 

Форму та інструкцію щодо заповнення такої декларації затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 p. №859 «Про 

затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та 

Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». 

Крім того, повідомляють, що на офіційному веб-порталі ДФС розміщено 

матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами 
доходів у банері “Декларування доходів громадян”  

Джерело: www.vgolos.com.ua 
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     7 червня 2016 р. відбудеться прийом громадян начальником  

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області                         

Андрієм  Кавецьким у  м. Червоноград. Прийом громадян 

проводитиметься в приміщенні Відділу Держгеокадастру у 

м.Червонограді з 11.00 до 13.00 год. 

Адреса:   м. Червоноград,  вул. Степана Бандери, 4. 

Джерело:www.zem-lviv.gov.ua 
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▪ Розпорядженням голови  Львівської облдержадміністрації № 183/0/5-160 

від 01 квітня 2016 року “Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на неї разом із водним 

об’єктом на земельних торгах у формі аукціону для рибогосподарських потреб”, 

затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права її оренди на земельному аукціоні для рибогосподарських потреб 

площею 0,2702 га, яка розташована на території Грушівської сільської ради (за 

межами населеного пункту) Дрогобицького району (кадастровий номер 

4621282400:06:000:1512), із земель водного фонду.   

▪ Розпорядженням голови  Львівської облдержадміністрації № 184/0/5-160 

від  01  квітня 2016 року “Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на неї разом із водним 

об’єктом на земельних торгах у формі аукціону для рибогосподарських потреб”, 

затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права її оренди на земельному аукціоні для рибогосподарських потреб 

площею 2,0027 га, яка розташована на території Грушівської сільської ради (за 

межами населеного пункту) Дрогобицького району (кадастровий номер 

4621282400:06:000:1510), із земель водного фонду.   

▪ Розпорядженням голови  Львівської облдержадміністрації № 185/0/5-160 

від 01 квітня 2016 року “Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на неї разом із водним 

об’єктом на земельних торгах у формі аукціону для рибогосподарських потреб”, 

затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права її оренди на земельному аукціоні для рибогосподарських потреб 

площею 2,3031 га, яка розташована на території Грушівської сільської ради (за 

межами населеного пункту) Дрогобицького району (кадастровий номер 

4621282400:06:000:1511), із земель водного фонду.   

▪ Розпорядженням голови  Львівської облдержадміністрації № 186/0/5-160 

від 01 квітня 2016 року “Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на неї разом із водним 

об’єктом на земельних торгах у формі аукціону для рибогосподарських потреб”,  

затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права її оренди на земельному аукціоні для рибогосподарських потреб 

площею 3,7627 га, яка розташована на території Ремезівцівської сільської ради 

(за межами населеного пункту) Золочівського району (кадастровий номер 

4621886100:08:000:0077), із земель водного фонду.   

Нормативно-правове регулювання відносин 

землекористування на Львівщині   
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▪ Розпорядженням голови  Львівської облдержадміністрації № 187/0/5-160 

від 01 квітня 2016 року “Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на неї разом із водним 

об’єктом на земельних торгах у формі аукціону для рибогосподарських 

потреб”, затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права її оренди на земельному аукціоні для рибогосподарських 

потреб площею 5,3648 га, яка розташована на території Вороняцької сільської 

ради (за межами населеного пункту) Золочівського району (кадастровий номер 

4621881800:12:000:0411), із земель водного фонду.  

▪ Розпорядженням голови  Львівської облдержадміністрації № 188/0/5-160 

від 01 квітня 2016 року “Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на неї разом із водним 

об’єктом на земельних торгах у формі аукціону для рибогосподарських 

потреб”, затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права її оренди на земельному аукціоні для рибогосподарських 

потреб площею 10,3550 га, яка розташована на території Ремезівцівської 

сільської ради (за межами населеного пункту) Золочівського району 

(кадастровий номер 4621886100:08:000:0076), із земель водного фонду.   

▪ Розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації № 200/0/5-160 

від 07 квітня 2016 року “Про визначення переліку земельних ділянок державної 

власності, які або права на які виставлятимуться окремими лотами на земельні 

торги”,  визначено перелік земельних з семи ділянок несільськогосподарського 

призначення державної власності, які або права на які виставлятимуться 

окремими лотами на земельні торги, згідно з додатком. 

▪ Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації                     

№ 170/0/5-16 від 29 березня 2016 р. “Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок” надано  дозвіл на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок разом із 

водними об’єктами, які на них розташовані, та земельних ділянок для 

будівництва водних об’єктів для продажу прав оренди на них на земельних 

торгах згідно з додатком 1.  

Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок разом із 

водними об’єктами, які на них розташовані, та земельних ділянок для 

будівництва водних об’єктів для продажу прав оренди на них на земельних 

торгах згідно з додатком 2. 

Додатки до даного розпорядження наведено на наступних сторінках. 
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№ 

лот 

Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Орієнтовна 

площа земельної 

ділянки/водного 

об’єкта, га 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

(згідно Класифікації 

видів цільового 

призначення) 

Примітки 

1 

Бродівський район, 

Станіславчицька 

сільська рада 

2,5/2,0 
Для рибогосподарський 

потреб 

  

2 

Городоцький район, 

Городоцька міська 

рада 

4,0/2,5 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

3 

Миколаївський 

район Гонятичівська 

сільська рада 

7,8/7,0 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

4 

Перемишлянський 

р-н Болотнянська 

сільська рада 

13,0/12,0 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

5 

Яворівський район, 

Бердихівська 

сільська рада 

6,3/5,76 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

6 

Бродівський район, 

Пониквянська 

сільська рада 

1,7 
Для рибогосподарських 

потреб 

Для будівництва 

водного об’єкта 

7 

Золочівський район 

Сасівська сільська 

рада 

3,0 
Для рибогосподарських 

потреб 

Для будівництва 

водного об’єкта 

Перелік земельних ділянок разом із водними об’єктами які на них 

розташовані та земельних ділянок для будівництва водних об’єктів на які 

надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою для продажу прав 

оренди на них на земельних торгах 

Додаток 1 

до розпорядження голови  обласної 

державної адміністрації 

від 29.03.2016 р. № 170/0/5-16 

Заступник голови                                                                           І.Я. Гримак 
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№ лот 

Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Орієнтовна 

площа 

земельної 

ділянки/водного 

об’єкта, га 

Цільове призначення 

земельної ділянки (згідно 

Класифікації видів 

цільового призначення) 

Примітки 

1 

Бродівський район, 

Ясенівська сільська 

рада 

18,5956/7,02 
Для рибогосподарських 

потреб 

Кадастровий номер 

4620388800:17:001:0001 

2 

Бродівський район, 

Станіславчицька 

сільська рада 

2,5/2,0 
Для рибогосподарських 

потреб 
  

3 

Городоцький район, 

Городоцька міська 

рада 

4,0/2,5 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

4 

Миколаївський 

район 

Гонятичівська 

сільська рада 

7,8/7,0 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

5 

Перемишлянський 

р-н Болотнянська 

сільська рада 

13,0/12,0 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

6 

Яворівський район, 

Бердихівська 

сільська рада 

6,3/5,76 
Для рибогосподарських 

потреб 

  

7 

Бродівський район, 

Пониквянська 

сільська рада 

1,7 
Для рибогосподарських 

потреб 

Для будівництва водного 

об’єкта 

8 

Золочівський район 

Сасівська сільська 

рада 

3,0 
Для рибогосподарських 

потреб 

Для будівництва водного 

об’єкта 

Додаток 2 

до розпорядження голови  обласної 

державної адміністрації 

від 29.03.2016 р. № 170/0/5-16  

Заступник голови                                                                           І.Я. Гримак 

Перелік земельних ділянок разом із водними об’єктами які на них 

розташовані та земельних ділянок для будівництва водних об’єктів на 

які надається дозвіл на проведення нормативної грошової оцінки  для 

продажу прав оренди на них на земельних торгах 
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Тарас Висоцький, генеральний директор Асоціації 

“Український клуб аграрного бізнесу” 

Кардинально порядок денний для нового міністра не має відрізнятись від 

цілей, які ставили перед попереднім міністром півтора роки тому. Системних 

структурних змін в АПК відбулось недостатньо для того, щоб стимулювати 

розвиток сектору, відповідно перші позиції порядку денного залишилися ті ж 

самі. 

1. На першому місці – чітка стратегія дій стосовно державних підприємств. 

Ми півтора року чули, що їх потрібно приватизовувати, але так нічого не 

відбулося. Чому приватизацію держпідприємств я поставив на перше місце? 

Стратегічно держава навряд чи отримає суттєві надходження в бюджет від 

підприємств державного сектору, але це буде чітким сигналом для інвесторів, 

що сектор почав рухатись до прозорих відносин, прозорої конкуренції, немає 

державних монополій, без експортних обмежень, преференцій державних 

агентів (типу Аграрного фонду, ДПКЗУ, Укрспирт). Це перш за все буде дуже 

корисно для рейтингу інвестиційної привабливості аграрного сектору та 

засвідчить те, що керівництво на найвищому рівні змогло показати чітке 

налаштування та результативність у позбавленні цього елемента корупції. 

2. Друга позиція – це активна підтримка і продовження розпочатої реформи 

Держпродспоживслужби. Півтора роки пішло на те, щоб щось розпочати 

робити, і з початку квітня 2016 року служба почала працювати. З точки зору 

зростання експортного потенціалу продукції з доданою вартістю, продукції 

тваринництва – завдання номер один, щоб ця служба ефективно працювала.   

3. Третім на порядку денному є сприяння розширенню експортних ринків 

збуту, тому що внутрішній ринок обмежений і буде обмеженим ще довго. 

Зернові і олійні, при виробництві і експорті яких менше ризиків, будуть 

експортуватись залежно від кількості виробленої продукції. Якщо ж ми хочемо 

піднятись на новий рівень, то перш за все має бути сильна якісна система 

державного контролю Держпродспоживслужбою виробників, а вироблення 

якісної продукції, а вже потім бізнес підхопить нові можливості і міністерство 

має цьому посприяти. 

4. Четвертим питанням на порядку денному для нового міністра має бути 

структурна і централізована реформа обласних і районних управлінь АПК.  

П’ять головних очікувань бізнесу від нового 

міністра АПК Тараса Кутового 



28 квітень, 2016 / № 7 (30) 

Є велика кількість людей, непоганих спеціалістів, які, якщо чесно до кінця 

не розуміють ні цілей, ні місії того, чим вони займаються в обласних та 

районних управліннях АПК. І найгірше те, що аграрний сектор теж не розуміє 

їхньої ролі. Вони є автономними структурними одиницями в адміністраціях, 

хтось їх закриває, хтось ліквідовує, – відбувається повна анархія. Насправді, в 

силах Кабміну здійснити реформу, побудувати центральну вертикаль 

представництва МінАПК в регіонах, хоча б на рівні області, і відповідно 

ліквідувати існуючі управління з метою уникнення дублювання функцій. Це 

дозволило б розширити комунікації та зв’язок від найменшого виробника до 

потенційного покупця його продукції, наприклад, у Китаї. Коли ми будемо 

одночасно рухатись у напрямку підтримки експорту, і в налагоджені зв’язків і 

комунікацій з виробниками у регіонах, – шанси диверсифікації і розвитку 

сектору зростуть. І це допоможе краще розуміти реальні потреби агробізнесу, 

дасть розуміння, куди рухатись. Ми бачимо, що останнім часом в суспільстві 

активізувались дискусії щодо оподаткування аграріїв, інших структурних змін, 

фінансування сільських територій, доріг, і немає чіткого бачення цих питань. А 

якраз така чітка мережа з ефективних управлінь могла б давати таке бачення. 

Адже держава все одно не може ставати на чиюсь сторону – великого, малого 

бізнесу, вона якраз має бути арбітром. А для цього треба мати максимально 

прозору, чесну, об’єктивну інформацію. Якраз такі комунікації могли б на рівні 

формування аграрної політики, міністерства давати розуміння потреб і проблем 

сектору, щоб потім ефективніше комунікувати з депутатами в аграрному 

комітеті, відстоювати свою та створювати спільну позицію. На жаль, останнім 

часом сформувалась прірва між позицією міністра та позицією сектору в 

багатьох структурних питаннях. 

5. І п’яте питання – це формування земельної політики. формування 

земельної політики,  поєднання інтересів орендарів та пайовиків, держземель, 

громад і бізнесу в рамках впровадження ринку землі – якраз має бути функцією 

міністерства, тому що кожна зацікавлена  група буде тягнути ковдру на себе. І 

якраз міністерство повинне сформувати чітке, зрозуміле бачення, яке би 

зважило інтереси всіх сторін, дозволило б продовжити рух у розвитку цього 

питання, бо поки що у цьому питанні застій, але рухатись однозначно потрібно. 

І якраз щодо таких стратегічно-політичних рішень тон має задавати 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. 

Джерело: www.ucab.ua  
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Василь Болехівський, головний агроном  

по картоплі  ТзОВ“Агромарк Юкей” 

Актуальні питання при 

вирощуванні картоплі 

Зараз настав сезон масового садіння картоплі, яку на Україні вважають 

«Другим хлібом». Тому хотілося б зупинитися на окремих питаннях цього 

періоду. 

Сівозміна. Картопля не любить, коли її висаджують  кілька разів підряд на  

одному місці, по причині нагромадження в грунті хворіб і шкідників. Найкраще 

змінювати культури на полі. Оптимальними попередниками є зернові, добрими – 

овочеві, задовільними – багаторічні трави, кукурудза. 

Вибір і підготовка грунту. Якщо є можливість вибору поля, під картоплю 

найкращими є середньо і важкосуглинкові грунти, які довго і рівномірно 

утримують вологу, що є визначальним для великого врожаю картоплі. Легкі 

супіщані грунти більше підходять до ранньої картоплі. Вони швидше 

дозрівають, тому садіння можна починати швидше, але й швидше пересихають 

при літній спеці.  

Для свого  розвитку картопля вимагає 

глибоко розпушеного грунту, так як 

коріння і бульби потребують багато 

кисню. Важливо при підготовці, щоб 

земля була на перезволожена чи 

пересохла, розсипалася і не утворювала 

великих груд. За досвідом, такі груди 

залишаються до кінця життя рослини. Це 

заважає її розвитку, а також призводить до 

травмування бульб при копанні. 

Якщо грунт  виораний восени, достатньо одного-двох слідів культивації 

на глибину 20-25 см. Після цього садити картоплю. Особливістю цієї операції є 

те, що часто верхній шар до 10 см є розсипчастий, а глибше він вологий, тому 

утворюються груди, особливо на глинистих грунтах. По досвіду, не варто 

проводити весняного боронування, бо воно не дасть глибше просохнути 

грунту. Потрібно дочекатися, щоб виорана з осені земля дозріла на потрібну 

глибину і оперативно проводити культивацію та посадку картоплі.  

Якщо ж грунт не виораний восени, весняну оранку потрібно проводити 

теж тоді, коли грунт стиглий на глибині 25 см, розсипається, а не утворює 

грудок. 
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Терміни садіння картоплі. Бажано якнайраніші. Практично, якщо грунт 

дозрів, він розсипчастий на глибині 20-25 см, можна сміливо садити картоплю. 

По календарю це наступає в ІІІ декаді березня – ІІ декаді квітня. Запізнення з 

садінням веде до зниження врожайності. Досвід показує, що середньостиглі 

сорти картоплі при садінні в першій декаді травня дають на 10 т/га менший 

врожай порівняно з садінням в першій декаді квітня. 

Удобрення. Внесення добрив є найважливішим чинником підвищення 

врожайності картоплі. Оскільки природній потенціал врожаю цієї культури є 

великим – 40-50 т/га, то і кількість внесених добрив в рази більша від інших 

культур. 

Органічні добрива, такі, як свіжий 

гній, не рекомендував би вносити 

весною. Разом із елементами живлення в 

грунт потрапляють багато хворoб, що 

призводить до сильного розвитку гнилей 

картоплі, погіршення її якості. Найкраще 

вносити гній восени, або під попередню 

культуру в сівозміні. 

Основне мінеральне добриво вносять перед  весняною культивацією.                     

В балансі основних елементів найбільше має бути калію і азоту, менше 

фосфору. Рекомендовані норми в діючій речовині  для одержання врожаю 

картоплі  35-40 т/га : азоту – 120 – 140 кг/га,  фосфору – 90-100 кг/га, калію – 

150-200 кг/га. Рекомендую вносити хлористий калій – 100 кг/га і 

нітроамофоску 16:16:16 – 600 кг/га з наступним підживленням аміачною 
селітрою після сходів – 100 кг/га. Інший варіант – діамофоска 10:26:26 – 550 

кг/га з підживленням селітрою після сходів – 150 кг/га. 

Для економії витрат на мінеральні добрива  можна їх вносити локально 

при посадці картоплі – в рядки. Тоді норма добрив має бути в два рази менша 

від рекомендованої. 

Садіння картоплі. Найбільш пощирений спосіб садіння картоплі – 

гребеневий, з шириною міжрядь 60-75 см. Такий спосіб дозволяє розпушувати 

грунт до появи сходів картоплі, знищуючи тим самим бур’яни і даючи повітря.  

Відстань між бульбами в рядку залежить від розміру бульб. На 1 

погонному метрі потрібно садити 7-8 дрібних бульб розміром до 35 мм,  4-5 

середніх бульб розміром 35-60 мм, 3-4 великі бульби >60 мм. Фракції 35-60 мм 

та 35-55 мм вважаються стандартними в Європі для насіннєвої картоплі. Досвід 

свідчить, що це найкраший розмір бульб для одержання максимального 

врожаю. Різання великих бульб я б не рекомендував, з причини їх часткового 

загнивання і зрідження сходів. 
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Сорти картоплі. В Україні зареєстровано більше 180 сортів картоплі, зних 

близько 60 української селекції, решту – іноземної. Серед середніх і великих 

вмробників картоплі в західному регіоні є популярними такі ранні сорти: Рів’єра, 

Імпала, Гала, Каррера, Беллароса, Тирас, товарний врожай яких можна одержати 

через 50-70 днів після сходів. Середньоранні і середньостиглі сорти дають 

товарний врожай через 70-90 днів після сходів. В нашому регіоні популярними 

серед них є такі: Санте, Роко, Мелоді, Пікассо, Тайфун, Слов’янка, Левада, 

Оксамит, Воля. При належному догляді вони здатні забезпечити врожай 30-40 

т/га. 

Боротьба з бур’янами. Так як сходи картоплі появляються довго, залежно від 

температури грунту і глибини загортання, на 25-30 день, до цього часу бур’яни 

зеленим килимом вкривають поле. Щоб цього не допустити, проводять механічні 

або хімічні обробки. Механічні – кожні 7-8 днів після садіння проволять 

розпушування міжрядь з підгортанням. Хімічні – до сходів картоплі підгортають 

високий гребінь і обприскують поле грунтовими гербіцидами зенкор – 0,6 - 0,8 

л/га, містраль – 0,6 - 0,8 кг/га. Якщо на цей час є зелені бур’яни, додають раундап 

–  3 л/га або реглон – 2 л/га. 

Доброго Вам Врожаю! 

Глибина загортання – 6-8 см від верху 

бульби до поверхні грунту. 

Вважаю ефективним при садінні бульб 

протруювання їх сучасними препаратами від 

дротяника, колорадського жука хворіб 

проростків. Рекомендую престиж – 1 л на 

тонну бульб, еместо квантум – 0,6 л на тонну, 

селест топ – 0,5-0,7 л на тонну. Норма води 

для приготування розчину – 10-20 л на 1 

тонну бульб. 
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 З розвитком сільського господарства, з’явилося багато нових методів 

обробітку сільськогосподарських культур та нових видів пестицидів. Останнім 

часом випадки отруєння бджіл стали непоодинокими та спричиняють клопоти 

як пасічникам, які несуть збитки, так і сільському господарству – винуватцю 

отруєнь. Не контрольоване вживання пестицидів часто приводить до отруєння 

людей. Слід добавити, що часто вживають пестициди, які заборонені  до 

вживання в Євросоюзі. Західні фірми збувають ці пестициди торговцям, які по 

нижчих цінах перепродують українським фермерам. Це є велика проблема, 

оскільки є загроза здоров’я людям. Крім цього пасічники одержують меди, що 

засмічені цими пестицидами. А це перешкоджає експорту наших медів в 

країни Євросоюзу. Великою загрозою є китайські пестициди, які негативно 

впливають на здоров’я пасік і людей. 

Потрібно вживати лише ті пестициди, які сертифіковані в Україні і 

безпечні для бджіл та людей. 

Для виключення випадків отруєння бджіл під час обробітку 

сільськогосподарських культур необхідно дотримуватися наступних правил, 

що встановлені законодавством України: 

1. Власників пасік сповіщають за три доби до хімічних обробок з 

зазначенням застосовуваних  пестицидів, місця (у радіусі 7 км.), часу і способу 

проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл.  

2. Отримати у сільських радах, на територіях яких знаходиться їх 

сільськогосподарське підприємство інформацію про стаціонарні та кочові 

пасіки. 

3. Обробки проводити у період відсутності льоту бджіл у ранкові або 

вечірні години. 

4. Не допускати обробітку квітучих медоносів і пилконосів під час 

масового льоту бджіл. 

5. Повідомити про виконання попереджувальних заходів 

Держсанепідемслужбу району та інспекцію захисту рослин району. 

Використовувати засоби захисту рослин, що пройшли державну реєстрацію і 

включені в перелік  дозволених до застосування. 

Микола Грибок, к.т.н., голова Спілки 

пасічників Львівщини 

квітень, 2016 / № 7 (30) 

Зменшенню отруєння бджіл доцільно 

приділити особливу увагу 
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6. Обробітки рекомендуємо проводити в нельотний час (після 21 год., або в 

нічний час). Якщо ж трапилося отруєння бджіл, то доцільно направити 

представника Вашого сільгосппідприємства до включення в склад  робочої 

комісії по випадку отруєння бджіл. 

. Дотримання правил та прояв взаємоповаги один до 

одного є гарантом плідної співпраці 

сільськогосподарських підприємств та пасічників, що не 

лише забезпечить відсутність судових тяжб з приводу 

відшкодування завданої шкоди, а й принесе користь обом 

сторонам, пасічнику – мед, пилок та здорових бджіл, 

власнику аграрного підприємства – підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур. 

квітень, 2016 / № 7 (30) 

Родзинкою львівського форуму стане 3-денний Національний конкурс 

шеф-кухарів «Дні української кухні».  

Он-лайн реєстрацію для участі у конференції ВІДКРИТО: 

http://agroport.ua/lviv 
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Науково-виробничий консультаційний центр» створений на базі 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Гжицького за всебічної підтримки ректора 

університету, професора Володимира Стибеля  у грудні 2015 року, як науково-

дослідна лабораторія при кафедрі нормальної та патологічної морфології і 

судової ветеринарії.   

Основним завданням центру є налагодження взаємозв’язку між 

науковцями та виробництвом з метою виготовлення якісної та безпечної 

продукції тваринного походження.  

Ідея заснування «Науково-виробничого 

консультаційного центру» належить доктору 

ветеринарних наук, професору Галині Коцюмбас, 

яка вважає, що необхідно створювати сприятливі 

умови для професійної науково-дослідної 

діяльності,  підтримці  ініціативних студентів, 

провадженні практичних навичок,  спрямованих на 

закріплення отриманих теоретичних знань на 

практиці.  
На сьогоднішній день в лабораторії проводяться морфологічні дослідження 

із застосуванням методів гістології та гістохімії для діагностики інфекційних та 

незаразних хвороб тварин і птиці. З діагностичною метою для ідентифікації 

збудників вірусних та бактеріальних інфекцій проводяться електронно-
мікроскопічні дослідження. Крім того, молоді аспіранти та науковці 

університету мають можливість, на базі  «Науково-виробничого 

консультаційного центру», проводити свої наукові дослідження та 

впроваджувати нові розробки у виробництво.  

За час своєї короткої діяльності «Науково-виробничий консультаційний 

центр» уже співпрацює з господарствами, які вирощують курей, ВРХ та свиней 

не тільки у Львівській області, але й Волинській, Черкаській, Хмельницькій та 

Сумській областях. Тісно налагоджується робота із іноземними та 
вітчизняними фірмами, такі як ТОВ «Текро», ТзОВ «Фортівет», 

ТзОВ «АгроБарви» та інші, які вже давно працюють на ринку України з 

кормовими добавками, ветеринарними препаратами, адсорбентами 

мікотоксинів тощо.  

Налагодження взаємозв’язку  

між науковцями та виробництвом 

продукції тваринництва  
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Така взаємодія дає можливість плідно 
співпрацювати з ветеринарними лікарями та 
фахівцями лабораторії, які надають, за 
можливості, кваліфіковану допомогу, при 
потребі – здійснюють виїзди в господарства 
для проведення патологоанатомічних розтинів, 
відбору патматеріалів для гістологічних та 
мікробіологічних досліджень.  

У зв’язку з інтенсивним використанням 
антибіотиків у тваринництві «Науково-виробничий 
консультаційний центр» проводить визначення 
чутливості до потрібного, найефективнішого 
препарату, освоює методи мікробіологічного контролю 
з використанням сучасних селективних середовищ  (R-
Biofarma,  Німеччина) та тест-систем для визначення 
мікотоксинів у кормах. Консультативно центр 
допомагає в розробці схем дезінфекції та дератизації 
тваринницьких приміщень, може здійснювати  
технологічний контроль якості проведеної дезінфекції 
в умовах інтенсивного вирощування домашніх тварин 
та птиці, чим суттєво полегшує роботу ветеринарним 
лікарям на виробництві.   

До переліку досліджень, які надаються «Науково-виробничим 
консультаційним центром» є визначення,  мікроструктурним методом, якості  
м’яса і м’ясних продуктів для встановлення їх відповідності вимогам 
нормативних  документів.  

Основним меседжем нашої команди є ефективна  взаємодія фахівців 
лабораторії з ветеринарними лікарями господарств з метою навчання  їх 
правил відбору матеріалу для лабораторних досліджень. Ми надаємо 
консультаційні послуги, як великим сільськогосподарським підприємствам, 
так і дрібним приватним фахівцям агропромислового комплексу, беремо 
участь у розробці та оцінці технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції. Набутий досвід дає можливість запропонувати виробникам 
індивідуальні комплексні рішення як по стратегії сучасної діагностики, 
лікування та профілактики хвороб тварин, так і лабораторному супроводу.   

На сьогоднішній день «Науково-виробничий консультаційний центр» 
використовує сучасне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє 
архівувати результати досліджень в електронному вигляді. 

Контактна інформація: 79010,  Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів,                      
вул. Пекарська,50, тел.: (032)260-28-89, e-mail: nvkc@ukr.net 
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Бурекаси – новинки для ситного 

перекусу від «Концерну Хлібпром» 

ПАТ «Концерн Хлібпром» розширив лінійку призначених для продажу у 

торгових мережах, стріт-фуду та HoReCa заморожених напівфабрикатів 

новинками – ситними бурекасами. Це популярний у всьому світі вид 

несолодкої випічки турецького походження. Три різновиди бурекасів 

представлені такими начинками: з томатами та беконом, з грибами, куркою та 

сиром, з сиром, беконом та шпинатом.  

Як розповіли у компанії, сьогодні в тренді «швидкої їжі» саме великі 

вироби. Тож новинка має зручну прямокутну форму і більший розмір – її маса 

складає 120 г, а довжина – 16 см. Завдяки оптимальному поєднанню начинки і 

легкого слоїстого тіста, бурекасом справді можна наїстись. 

У торгових точках напівфабрикати випікаються в конвекційній печі при 

температурі 180 C впродовж 16-18 хв. Строк зберігання заморожених виробів 

– 6 місяців при температурі мінус 18 С. Пакування – поліетиленовий пакет зі 

скотчем, тарна упаковка – гофрокороб. Кількість виробів у тарі – 35 шт. 

  

                                               Довідка: ПАТ «Концерн Хлібпром»  входить 

до групи найбільших виробників хліба в Україні і 

об’єднує в своєму складі 8 виробничих підрозділів 

у Львівській та Вінницькій областях. Основним 

напрямом діяльності підприємства є виробництво 

хліба, кондитерської продукції, напівфабрикатів у 

західному та центральному регіонах України. 

Компанії належать торгові марки – «Хлібна хата», 

«Вінницяхліб», «Наминайко», «Любляна»,  

Bandinelli. 
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31 березня п.р. оголошено  про старт програми форвардних закупівель 
2016 року ПАТ “Державною продовольчо-зерновою корпорацією України”. 

«За програмою закупівлі зерна майбутнього врожаю у цьому році ми 
плануємо придбати 200 тис тонн пшениці, 200 тис тонн ячменю, 400 тис тонн 
кукурудзи та 45 тис тонн сої. Збір необхідних документів для укладання 
договорів поставки зерна майбутнього врожаю здійснюватиметься через 
регіональні відділення корпорації», – зазначив у ході наради директор 
департаменту закупівель ДПЗКУ Дмитро Єрмоленко. 

Авансовий платіж за одну тонну зерна пшениці, ячменю або кукурудзи 
складатиме 1 980 гривень з урахуванням ПДВ, аванс за одну тонну сої – 4 980 
гривень (у разі цільового використання коштів на насіння інокулянти та засоби 
захисту рослин) або 3 960 гривень (при можливості оцінювання якості та стану 
сходів сої). 

Основною вимогою до сільгоспвиробників буде поставка зерна на філії 
ДПЗКУ. Для того, щоб  уникнути випадків непостачання зерна, перевага буде 
надаватись аграріям, які мають у попередньому позитивну історію 
співробітництва з корпорацією, фінансову стабільність, кредитну історію та з 
урахуванням заключення страхових експертів відносно стану посівів зернових, 
які мають братися під заставу. 

Форвардна програма 2016 року традиційно проводитиметься в два етапи. 
Протягом першого етапу сільгоспвиробнику необхідно подати до 

регіональних відділень ДПЗКУ заявку на реалізацію зерна майбутнього 
врожаю, сформувати необхідний пакет документів, укласти зі страховою 
компанією договір комплексного страхування посівів зерна майбутнього 
врожаю і провести разом зі страховим експертом огляд посівів. Після цього в 
центральному офісі корпорації будуть укладені договори поставки та застави 
зерна. За фактом підписання вищенаведених договорів на поточний рахунок 
сільгоспвиробника здійснюватиметься попередня оплата 

Другий етап виконання форварду передбачає поставку зерна 
сільгоспвиробниками на філії ДПЗКУ у кількості та якості відповідно до умов 
договору, а також остаточний розрахунок у вигляді другого траншу. 

Детальну інформацію про умови форвардних закупівель розміщено на 
офіційній інтернет-сторінці ДПЗКУ. 
Джерело: www.pzcu.gov.ua 

Програма форвардних закупівель 

2016 року від ДПЗКУ  



38 

Львівський регіональний Форум “Органічна Україна” 

  

Запрошуємо Вас взяти участь у Львівському Регіональному 

Форумі «Органічна Україна 2016»,  який відбудеться 18 квітня 

2016 року у Львові. 

Перехід до органічного виробництва – найближчий шлях до 

українського та світового ринків для малого та середнього фермера 

Завдяки участі у регіональному форумі Ви матимете 

можливість взяти участь в обговореннях потенціалу та 

перспективи розвитку областей щодо органічного 

сільськогосподарського виробництва, дізнатися про міжнародний 

досвід та почути поради від виробників стосовно впровадження 

органічного виробництва в областях. 

Головна тема панельної дискусії форуму: Важливість 

регіональних ініціатив і їх вплив на формування органічного 

сектору 

Детальну програму форуму розміщено за посиланням: 

www.forum.organicukraine.org.ua 

Місце проведення: м. Львів, пр. В. Чорновола, 57, 5 поверх, 

Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної 

державної адміністрації. Початок: з 10:30 год.  

Якщо у Вас виникли питання, телефонуйте: Львівський 

регіональний Форум «Органічна Україна 2016», контактна особа: 

Вус Ігор Теодорович, тел.: (067)7403525. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації 

квітень, 2016 / № 7 (30) 
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З метою покращення знань господарств населення з питань догляду за 

тваринами щотижня Львівською аграрною дорадчою службою проводиться до 

п’яти семінарів - навчань на теми: 

- догляд та годівлі тварин в сухостійний період та при розстелені;  

- роздій корів після отелення; 

 - як підвищити якість молока;  

- виробництво якісних кормів;  

- умови утримання тварин та реконструкція ферм;  

- здоров’я корів;  

- вирощування ремонтних телиць, нетелів; 

- участь у кооперативах. 

Львівська аграрна дорадча служба проводить обласні семінари та семінари 

в інших областях. 

Детальну інформацією про графік проведення семінарів Ви можете 

дізнатися в організаторів:  БО “Львівська аграрна дорадча служба”,  м. Львів, 

вул. Богдана Хмельницького, 102, 1-й  поверх, офіс № 1, тел.: (032) 252-04-49. 

 

Тематичні семінари-навчання 

 для власників корів 

Джерело: www.lads.com.ua 
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Шановний керівники підприємств 

Агропромислового комплексу! 

Дозвольте запропонувати для Вашого підприємства акційні умови кредитування 
для підприємств Агропромислового комплексу. Підтримка сільського господарства як 
ключового фактору зростання нашої економіки – це одне з першочергових завдань АТ 
«ОщадБанк». Наш банк опікується розвитком, підтримує аграрний сектор України та 
пропонує вигідну співпрацю – фінансування підприємств аграрного сектору на 
спеціальних вигідних умовах. Орієнтуючись на найактуальніші потреби наших 
Клієнтів ми пропонуємо комплекс вигідних кредитних послуг для агропідприємств. 

Якщо Ви хочете розвивати Ваш бізнес і Вам необхідно придбати чи оновити 
устаткування, виробниче приміщення, купити сировину, паливо, добрива, насіння та 
інше, сьогодні АТ «ОщадБанк» пропонує акційні умови по відсотковим ставкам на 
фінансування даних витрат:  

Відсоткова ставка від 21% річних 
Кредити надаються на фінансування підприємств сектору АПК на придбання 

насіння, засобів захисту рослин, на оплату поточних витрат бізнесу, на відновлення та 
розширення парку сільськогосподарської техніки.  

 Основні переваги: 
• Ефективне фінансове рішення для підприємства з придбання сировини та 
матеріалів, а також сплати рахунків за поточну бізнес-діяльність; 
• Графік погашення кредиту адаптований до надходження коштів від реалізацію 
врожаю; 
• Кредити на поповнення обігових коштів терміном до 3 років; 
• Можливість придбання с/г техніки США, Японії, Європи, СНД і вітчизняних 
виробників; 

   АТ «Ощадбанк» визначений одним з трьох системно важливих банків України, 
100%-им акціонером якого є держава. Ми маємо найбільшу мережу  відділень серед 
банків України, а саме: більше 4 500 відділень, понад 1 000 з яких є універсальними. 
Наш банк обслуговує більше 56 000 підприємств та організацій України, понад 2 млн. 
співробітників в рамках зарплатних проектів. АТ «Ощадбанк» займає 2-ге місце по 
кількості активних карт та еквайрингу серед банків України. 

  Деталізація умов надання кредитів викладена в Додатку №1 до даної 
комерційної пропозиції.  

Пропонуємо зустрітись в зручний для Вас час для детальної консультації та 
підбору оптимального варіанту забезпечення потреб Вашого бізнесу. Сподіваємось на 
плідну співпрацю та бажаємо успіхів у бізнесі!  

Контактні дані:  тел.:2948503, 2948520,   
З повагою,  
Керівник ТВБВ № 10013/0289                                                                         Рисін В.Т.                                                                               
 

 Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011 р. 
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Дані акційні умови кредитування поширюються на 

кредитні операції, що здійснюватимуться АТ 

«Ощадбанк» з підприємствами - сільськогосподарськими 

виробниками продукції рослинництва та тваринництва, а 

також переробниками сільськогосподарської продукції. 

Термін дії акції з 21.03.2016 р. по 31.05.2 016 р. (включно) 

Сегмент – 

потенційні 

позичальники 

сільськогосподарські виробники та переробники 

сільськогосподарської продукції (підприємства АПК) не 

менше 50% доходів яких на останню звітну дату 

отримано за рахунок реалізації власної сільгоспсировини 

та/або продуктів її переробки власного виробництва. 

Мінімальний 

розмір кредиту* 

1’000’000 грн. 

Максимальний 

розмір кредиту* 

50’000’000 грн. 

Мета 

кредитування 

будь-які цілі, в тому числі – поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім 

фінансування інвестиційних проектів  

Мінімальна 

ставка 

кредитування  

для договорів терміном дії не більше 12 місяців -21% 

річних 

для договорів понад 12 місяців – 22% річних 

Комісія за 

надання кредиту 

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

від максимального ліміту кредитування, 

для договорів з сумою понад 5’000’000 грн – 0,2% від 

максимального  ліміту кредитування. 

Комісія сплачується в день укладення відповідного 

кредитного договору/договору кредитної лінії . 

Особливості 

кредитування за 

програмою 

співпраці з ЄІБ** 

При кредитуванні ставка може бути знижена на 1.25% 

(п.п.).  

При цьому мінімальна комісія за надання кредиту 

незалежно від розміру ліміту кредитування - 0,6% від 

максимального ліміту кредитування. 

* при встановленні мінімальних та максимальних розмірів кредитів не 

враховуються кредитна заборгованість по наявним на дату прийняття рішення 

договорам з Ощадбанком. 

** програма Європейського інвестиційного банку з фінансування малих та 

середніх підприємств, компаній середньої капіталізації та інших пріоритетних 

проектів 
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Контактна інформація: 79010,  Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів,                      

вул. Пекарська,50 , тел. : (032)260-28-89 
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Програма конференції 

«Розвиток горіхового бізнесу.  Практичні поради по створенню горіхових 

насаджень».  

  

Дата проведення: 28 квітня  2016 року. 

Місце  проведення: м. Львів, Пр-т  В. Чорновола,7, готель “Львів”.   

Реєстрація  участників  конференції з 10.00 до 10.30  год. 

 

Організатори конференції:         

- ВГО «Українська горіхова Асоціація» 

- ТОВ «Золотий горіх».                                                                                                

 За підтримки:   

- Львівської обласної державної адміністрації  

- Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
  

Модератор:  Пахно Володимир Григорович 

  

10.00- 10.30    Привітальне слово  участникам  конференції.     

                                                

10.30 – 10.50  Перспективи розвитку горіхового бізнесу в західних регіонах України. 

                        Переваги створення інтенсивних горіхових насаджень 

                        Пахно Володимир Григорович – Президент ВГО «Українська горіхова 

Асоціація».    

  

10.50 – 11.20  Орендні відносини в сільськогосподарському землекористуванні. Зміна  

цільового    призначення земельних ділянок. Як правильно отримати і оформити  

землю під сад. 

                        Кошиль Андрій Григорович  – Президент Земельного союзу України, м.Київ. 

  

11.20 – 11.50  Як заробити мільйон? Економіка посадки та утримання саду грецького 

горіху і фундука 

                         Радько Віталій Іванович – директор Українського «Інституту горіхоплідних 

культур». 

  

11.50-12.10      Буковинські сорти горіха грецького. Нові перспективні сорта  грецького 

горіха з бічним (латеральним) плодоношенням. 

                        Кожокар Зіна Мирославівна –  директор Придністровської дослідної станції 

садівництва. 
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Програма конференції 

«Розвиток горіхового бізнесу. Практичні поради по створенню горіхових 

насаджень» , 28 квітня 2016 р.   

  
                                 

12.10 – 12.40  Досвід українських розсадників  горіха грецького ї фундука.                         

                        Черняков Анатолій Васильович –  керівник   ТОВ «Тимирязівське» 

                        Михаць Остап Романович,–  керівник  ТОВ «Солнце Сад».        

  

12.40 – 13.00   Вибір земельної ділянки, підготовка ґрунту, проектування горіхових 

садів, схеми  садіння, підбір сортів горіха грецького, фундука  

                         Бурлака Анатолій Іванович -  Директора ПП «ПКЦ «Суцвіття»   

  

13.00  –    13.30       Перерва   

13.30 – 13.50   Виступ з доповіддю представника Національного лісотехнічного 

університету України  

  

14.10 – 14.30  Досвід залучення грантових коштів і інвестицій в Україні на розвиток 

горіхового   

                        бізнесу. Державна підтримка розвитку галузі горіхівництва. 

                        Івченко Олена Валеріївна – член президії, керівник департаменту ВЕД 

Асоціації 

  

14.30 – 14.50  Досвід роботи з грецьким горіхом. Обладнання, експорт.  

                        Бережницкий  Іван Володимирович   Керівник  корпорації «Ексім Груп»                         

  

14.50 – 15.05   Новий продукт в Україні: їстівний каштан, Народне та господарське 

значення. Практичні поради з  вирощування.   Економічні аспекти бізнесу з їстівним 

каштаном 

                         Жидовец Леонід Іванович – керівник осередку у Вінницький області. 

  

15.05  - 15.25  Як збільшити рентабельність горіхового саду. Розміщення часнику, 

гарбуза в   міжряддя. Практика вирощування і економіка витрат і продажів.         

                        Паращенко Сергій Вікторович  –  директор ТОВ «Чистий продукт».                          

  

15.25 – 15.45  Відновлення та створення лісозахисних і грунтозахисних насаджень 

шляхом заміни   існуючих і створення нових насаджень горіхоплідних культурами. 

                        Дьяченко Олександр Павлович   
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Програма конференції 

«Розвиток горіхового бізнесу. Практичні поради по створенню горіхових 

насаджень»,  28 квітня 2016 р.   

 
                                                   

15.45 – 16.00  Моніторинг горіхоплідних насаджень на Львівщині   

                         Гулько Богдан Іванович  – зав. кафедри  садівництва та виноградарства 

Львівського НАУ 

  

16.00 – 16.20  Позакореневе підживлення волоського горіха хелатами в інтенсивних 

садах. 

                        Побережник Володимир Йосифович – НВК «Квадрат»,   м. Харків   

  

16.20 – 16.40  Комбінований сад: грецький горіх та груша. Економічні переваги.  

                         Лановенко Валентина, засновник розсадника плодових культур                                   

ПП “Лановенко” 

  

16.40 – 17.00  Досвiд створення комбінованого саду грецького горіха у Львівської 

області. 

                        Лемещук  Олександр Олександрович – ФГ “Яблуневий край”, с. Угри, 

Городоцький р-н. 

                         

                         Обладнання для переробки горіха  

                         Компанiя ТОВ «СMC»  Полтава 

  

17.00 – 17.30  Майданчик спілкування, консультації з провідними фахівцями горіхового 

бізнесу.   

 

  На прохання учасників конференції можливий виїзд 29 квітня  з 8.00 до 

14.00 год на майстер-клас з посадки горіха у  ФГ “Яблуневий край” (с. Угри, 

Городоцький р-н.). 

          Контактна особа: Анатолій Бурлака, директор ПП «ПКЦ «Суцвіття», 

79024,  м. Львів,  вул. Липинського 54, оф. 8, тел.  (067)759-74-69, факс: 

(032)232-90-58.  

Заявки на участь приймаються до 26 квітня включно.  

Детальна інформація про умови участі у конференції за посиланням: 

www.ukr-nuts.org/28-kvitnya-lviv-zustrichaeh-miljjoneriv-z-gorishka/ 
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Семінар з безпечності харчових продуктів на Львівщині 

квітень, 2016 / № 7 (30) 

20 вересня 2015 року вступив в силу Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який став 
новим етапом для виробників харчової продукції та важливим кроком на шляху 
гармонізації законодавства України до законодавства ЄС. 

Для виконання вимог нового законодавства надзвичайно важливу роль 
відіграє система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 
(НАССР) - система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що 
є визначальними для безпечності харчових продуктів.  

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з 
Компанією Nestle в Україні запрошує Вас до участі у семінарі з питань 
забезпечення безпечності продуктів харчування, системи НАССР в контексті 
впровадження нового законодавства, який відбудеться 27 квітня 2016 року в 
10.00 год., в конференц-залі Львівської кондитерської фабрики «Світоч» (м. 
Львів, вул. Ткацька, 10 (програма заходу додається). Участь у заході є 
безкоштовною.  

Реєстрація учасників обов’язкова, прохання підтвердити участь              
до 20 квітня 2016 року за тел.: (032) 235-56-23 або на електронну адресу 
vhp_lviv@ukr.net із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові учасника, посади та 
контактного телефону. 

10.00 – 10.15 Реєстрація учасників. 

10.15 – 10.30 Вітальне слово від Nestle в Україні, вітальне слово від ЛКФ «Світоч», інструктаж 
щодо безпечності перебування на території фабрики. 

10.30 – 10.40 Вступне слово  
Наталія Хмиз, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації. 

10.40 – 11.10 «Питання харчової безпеки в контексті нового законодавства» - 
Олександр Балдинюк, президент Асоціації «Укркондпром». 

11.10 – 11.50 Підходи Nestle до питань харчової безпеки, відповідність вимогам, управління 
кризовими ситуаціями, попередження –  
Юлія Кленіна, менеджер з питань якості. 

11.50 – 12.30 Системи якості Nestle, відповідність внутрішнім та зовнішнім вимогам, питання 
харчової безпеки, НАССР   
Михайло Струбіцький, експерт з питань безпеки продукту. 

12.30 – 13.00 Обід 

13.00 – 1400 Центральна лабораторія Нестле України. Перелік аналізів та методики визначення  
Юлія Цюпко, завідувач Центральної лабораторії Нестле Україна.  

14.00 - 16.00 Екскурсія по фабриці. Практична демонстрація системи прослідковуваності, 
політики алергенів, поводження зі зворотними відходами, попередження 
потрапляння сторонніх предметів в продукт (MDs), принципів зонування та інших 
аспектів Доброї Виробничої Практики. 

Програма заходу: 
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30 травня – 2 червня 2016 року у  м. Тегеран (Ісламська Республіка Іран) 

Торгово-промислова палата України організовує колективний стенд 

українських  виробників  і запрошує українських експортерів  прийняти участь у 

виставці Iran Food and Hospitality Expo, яка відбудеться 30 травня – 2 червня 2016 

року в м. Тегеран (Ісламська Республіка Іран). 

Iran Food and Hospitality Expo представляє ідеальну платформу 

підприємцям  для  розвитку нових напрямків бізнесу іранським і зарубіжним 

експортерам, можливість знайти нових партнерів і відкрити перспективні товарні 

ринки Азійського-Тихоокеанского регіону. 
На сьогодні ринок Ірану розглядається багатьма країнами як один із самих 

перспективних в регіоні, враховуючи зростання обсягів експорту нафтопродуктів 

з Ірану та повернення на ринки капіталу українські експортери матимуть нові 

можливості по збуту своєї продукції. 

На виставці буде  представлено обладнання для  напоїв, розливу, рослини, 

харчові добавки, харчове обладнання, упаковки харчових продуктів, машини 

харчові, м'ясопереробні машини, пакувальні матеріали, холодильне обладнання, 

холодильні агрегати, спеції, системи зберігання, транспортні системи. 

Участь українських компаній у зазначеному заході сприятиме подальшому 

розвитку торговельно-економічного співробітництва між підприємницькими 

колами України та Ірану, створенню сприятливих умов для виходу наших 

підприємств на східні  ринки. 

Під час виставки, для учасників експозиції, будуть організовані зустрічі в 

ТПП Ірану з метою ознайомлення з умовами роботи на ринку Ірану та з 

Посольством України в Ісламській Республіці Іран. 

Запрошуємо всіх бажаючих до участі у зазначеному проекті на колективному 

стенді або заочній  участі на виставці «Iran Food and Hospitality Expo». 

У разі зацікавленості компанії щодо участі у вищезазначеному заході 

просимо звертатися за додатковою інформацією до керівника проекту від 

Торгово-Промислової Палати України - Малахівської Cтаніслави Едуардівни – 

моб. тел.: 067 232 92 20 або на електронну адресу: ems58@ukr.net 

Джерело: www.ucci.org.ua 

Iran Food and Hospitality Expo  
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ТзОВ Торговий дім «Аміко-Кераміка» (под.№32857115), Волинська область, 

м.Луцьк, вул.Гончара,3. 
Лот 3 – Мишоловка (Мишка-норушка), Виробник – Ізраїль, 2012 р.в. термін 

придатності – безстроковий. Екологіча самоклеюча в кількості – 5167 шт. ціна за од. – 
6,48 грн.. Поч. в-сть – 33482,16 грн. з ПДВ. 

Лот 4 – Крисолов, Виробник – Ізраїль, 2012 р.в. термін придатності – 
безстроковий. Екологічна самоклеюча в кількості – 11853 шт. ціна за од. – 8,42 грн. 
Поч. в-сть – 99802,26 грн. з ПДВ. Можливий продаж частинами. Ознайомлення з 
лотами в робочий час за адресою підприємства.  

Замовник аукціону: Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській обл. 
Аукціон відбудеться: 04.05.2016 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 26000053814624 у 
ЗГРУ 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. 
29.04.2016 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. БІРЖА не є платником ПДВ. 

Джерело: www.zurab.lviv.ua 

 
Інформація про проведення цільового аукціону з продажу 

майна, що перебуває у податковій заставі (без можливості 
зниження початкової ціни під час аукціону)  
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 15.04.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білокачанна  7,50 8,00 8,50 

Кабачок  ранній 36,00 37,00 38,00 

Морква нантська 5,50 6,00 7,00 

Буряки столові  круглі  6,00 7,50 8,00 

Капуста пекінська 23,00 25,00 28,00 

Огірок довгоплідний 

гладкий 
18,00 20,00 20,00 

Цибуля зелена 25,00 25,00 30,00 

Цибуля-порей 17,00 18,00 18,00 

Цибуля ріпчаста  4,50 6,00 6,50 

Селера корінь 25,00 25,00 30,00 

Картопля Белароса  3,00 3,50 3,80 

Гриб печериця  25,00 26,00 28,00 

Яблуко  Голден 90 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Гала 9,00 10,00 13,00 

Груша 25,00 30,00 36,00 

Суниця садова, гат. вищ. 

(імпорт) 
90,00 100,00 125,00 

Фундук (вітч) 78,00 80,00 80,00 

Борошно пшеничне  
вищ. гат 

  6,60 7,00 8,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 

відбірне, десяток 
14,00 15,00 16,00 

Свинина  вирізка 82,00 84,00 85,00 

Свинина  ошийок 70,00 71,00 72,00 

Яловичина  ребра 47,00 48,00 49,00 

Індиче філе 83,00 84,00 85,00 

Короп жив. 55,00 57,00 58,00 

Щука  жив. 80,00 85,00 89,00 

Мед 55,00 80,00 95,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“Розвиток сільських 

територій в умовах 

децентралізації: стан, 

можливості та ризики»” 

19 квітня 2016 р. 

 

м. Київ, Готель 

“Хілтон”, бульвар 

Тараса Шевченка, 30 

 

www.kmu.gov.ua 

Науково-практичний семінар 

“Сучасний стан, практика 

застосування та перспективи 

розвитку систем 

менеджменту харчової 

безпеки” 

19 квітня 2016 р. 

м. Київ,  Торгово-

промислова палата 

України 

вул. Велика 

Житомирська, 33 

www.ucci.org.ua 

ІІ Hаціональний форум  

з підтримки експорту  
27-28 квітня 2016 р. 

м. Київ,  Торгово-

промислова палата 

України 

вул. Велика 

Житомирська, 33 

www.exportua-forum.com 

Науково-практичний 

Воркшоп  “Боротьба з 

інфекційними хворобами 

у свинарстві: результати 

останніх досліджень і нові 

виклики” 

27 квітня 2016 р. 

 

м. Київ, Інститут 

ветеринарної медицини 

НААН, вул. Донецька,30  

www.naas.gov.ua 

Круглий стіл  “Аграрна 

освіта: очікування 

бізнесу” 

19 травня 2016 р. 

 м. Київ, 

 вул. Басейна, 6, (ТРЦ 

«Мандарин Плаза»,  

(8-ий поверх) 

www.ucab.ua 

Зарубіжні події 
Міжнародна виставка 

садівництва, сільського та 

лісового господарства   

“Nature Expo” 

22-24 квітня 2016 р. 
Латвія, 

м. Рига 
www.bt1.lv 

8-й Європейський 

Економічний Конгрес   
18-20 травня 2016 р.  

Польща,  

м. Катовіце 
www.eecpoland.eu/en 

IV Літній Молочний Саміт 

i ІІ Міжнародний сирний 

форум 

23-26 травня 2016 р. 
Азербайджан, 

м. Баку 
  www. dairynews.com.ua 
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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 

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) 

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

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

             Солоненко З.І. – директор Львівської  обласної  виставки  аграрного  

             та промислового комплексів області “Львів-Експоцентр” 

             Соломонко Д.О. –  Львівський національний університет ветеринарної  

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

 

Партнер проекту 
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