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Дорогі краяни! 

Від усього серця вітаємо із найсвітлішим весняним 
святом – Великоднем! Величне свято Воскресіння 

Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися 

над вічними цінностями християнської моралі, дає нам 
добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, 

зміцнює кожного з нас духовно. 

З настанням Пасхальних днів пробуджується не 

тільки земля, а й усі людські надії та сподівання на 

добру долю. То ж направимо наші молитви на добрі 

справи і світлі помисли. Вітаючи Вас із світлим 

Воскресінням Христовим, щиро бажаємо добра, радості, 

благополуччя, миру і спокою в душі, Божого 

благословення. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

 

 Львівська аграрна палата,                                              

Департамент агропромислового розвитку 

Львівської облдержадміністрації 
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“Підтримка міжнародних донорських 

організацій є надзвичайно важливою 

для розвитку аграрного сектору 

України”, – Тарас Кутовий 

Мінагрополітики працює над визначенням основних напрямів розвитку 

аграрного сектору на 2016 рік, які мають робочу назву “3+5”. Підтримка 

міжнародних донорських організацій є надзвичайно важливою для провадження 

цих пріоритетів. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства 

України Тарас Кутовий під час зустрічі з донорськими організаціями, 

міжнародними експертами, представниками іноземних посольств, що працюють 

в Україні та міжнародними фінансовими організаціями.   

Міністр підкреслив, що основними принципами роботи відомства буде 

прозорість та фокус на результативність роботи. «Ми будемо працювати відкрито 

та публічно. Перед нами є три основні завдання над якими  необхідно 

сконцентруватися. Це – розвиток сільських територій з акцентом на малий та 

середній бізнес, земельна реформа, реформування системи державної 

підтримки», – підкреслив Тарас Кутовий. 

Також Міністр наголосив на ще п’яти пріоритетних напрямках діяльності. 

Це – розвиток зовнішніх та внутрішніх ринків. Наступний напрям – нішеві 

культури та виробництво органічної продукції. 

«Також одним із ключових завдань є підготовлена програма приватизації 

державних підприємств, до якої хочемо залучити найкращі світові практики. Ми 

маємо враховувати права селян в процесі приватизації державних підприємств в 

АПК», – повідомив Т. Кутовий. 

Міністр окреслив такі пріоритетні напрями як зрошення, особливо в 

південних областях. «Значну увагу необхідно приділити до забезпечення 

повноцінного функціонування Держпродспоживслужби», –  підкреслив очільник 

відомства. 

Тарас Кутовий зауважив, що інституційна реформа Міністерства та ЦОВВ є 

необхідною для впровадження вищезгаданих ініціатив: «За результатами зустрічі 

ми заручилися підтримкою донорів в розвитку аграрного сектору». 

Джерело: Прес-служба Мінагрополітики 
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Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва Львівської області  

склав 101,5% 

Протягом січня – березня 2016 року сільськогосподарські підприємства та 

господарства населення Львівської області виробили валової 

сільськогосподарської продукції на суму 578,3 млн. грн. (у постійних цінах 

2010 року), що становить 101,5%  до аналогічного періоду минулого року.  

Зокрема, сільськогосподарськими підприємствами збільшено обсяги 

виробництва м'яса на 0,7 тис. тонн, або на 3,6%, молока на 0,6 тис. тонн 

(10,7%), яєць на 0,4 млн. штук (2,6%). Відповідно аграрії наростили поголів’я 

свиней на 10,8 тис. гол. (5,0%), птиці – на 855,9 тис. гол. (38,0%).  

Господарствами населення обсяги виробництва валової продукції зменшено. 

Загалом за результатами І кварталу Львівщина посідає 10 місце серед 

регіонів України за обсягами валового виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації 



6 квітень, 2016 / № 8 (31) 

Регіональний Форум  

“Органічна Україна 2016”  

на Львівщині 

 16  квітня у Львові за підтримки Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації відбувся регіональний Форум “Органічна 
Україна 2016”, в межах якого фахівці галузі, виробники, науковці та громадські 
організації мали змогу обговорити проблемні питання розвитку і визначити 
перспективні шляхи галузі органічного сільськогосподарського виробництва. 

Учасники форуму, серед  яких сертифіковані  виробники органічної 
продукції в області ФГ “Костів Р.П.” і ТОВ “Агро Радехів”, відзначили  
перспективи подальшого нарощування виробництва та експорту  еко-продукції. 

Джерело: Львівська аграрна палата  
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

квітень, 2016 / № 8 (31) 

 6-9 травня  у Львові  (Палац мистецтв, вул. Коперніка, 17) відбудеться 

подія, на яку зачекались львів’яни та гості міста. Буде змога скуштувати, 

придбати різні смаколики. Сири, випічка, ковбаски, медова продукція та багато 

іншого – і все це від виробників Львівщини. А також смачна  музичні колективи з 

різних куточків області, майстер класи народних ремесел для діток та дорослих. 

Ви можете  підтримати нашого сільськогосподарського виробника і ні на мить 

про це не пожалкувати!!! 

Травневий ярмарок “Добрі традиції Галичини”  

Графік проведення мандрівних ярмарків  

“Добрі традиції  Галичини” на Львівщині 

Район Дата  Місце проведення  

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

Миколаївський 20 травня 2016 р.  

 

м. Миколаїв, вул. Базарна,  

“Ринок-95”  

Золочівський 27 травня 2016 р.  м. Золочів, 

 КП “Золочівський  ринок” 

̽ - 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  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=1327737127243510
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=1327737127243510
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE?source=feed_text&story_id=1327737127243510
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1327732817243941&set=a.566223200061577.155651.100000217078828&type=3
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Департамент агропромислового розвитку повідомляє, що розпочато роботу 

конкурсної комісії з визначення переліку суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу на участь у державній програмі «Фінансова 

підтримка заходів в агропромисловому комплексі  шляхом здешевлення 

кредитів» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р.                             

№ 300 із змінами.  

Компенсація надається юридичним особам незалежно від організаційно-првової 

форми та форми власності та фізичним особам-підприємцям за нараховані і сплачені 

у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 50 відсотків 

облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не 

вище розмірів, передбачених кредитними договорами. 

Для участі у конкурсі суб’єкти господарювання агропромислового комплексу   

подають такі документи: 

• заявку за встановленою Міністерством аграрної політики формою (наказ 

Мінагрополітики від 01.07.2015 №253 «Про затвердження форм документів та 

надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; 

• копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим 

банком, та копії  додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; 

• довідку про банківські реквізити позичальника; 

• виписку банку-кредитора  про отримання позичальником кредиту; 

• копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про 

фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є 

юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний 

період, що передує поданню заявки; 

• довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, 

видану відповідними органами державної фіскальної служби; 

• копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження 

цільового використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 

підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300 із 

змінами.  

Документи приймаються в департаменті агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації за адресою м. Львів, просп. В.Чорновола, 57,                                 

5 пов. (каб. № 55).  

Телефони для довідок:  (032)235-58-71,  (032)252-85-90. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації 

  

Інформація для суб’єктів господарювання  

в агропромисловому комплексі Львівщини 
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Тваровиробники  сільськогосподарської продукції Львівської  області в 

межах семінару одержали інформацію про перспективні напрями виходу на 

європейські ринки, зокрема  вимоги щодо доступу продукції  на ринок  

Німеччини. 

Україна-Німеччина, нові економічні реалії 

26 квітня у Львові відбувся семінар 

“Україна-Німеччина, нові економічні реалії”. 

Представники німецьких компаній озвучили про зацікавленість 
споживачів у представлені української еко - та біопродукції на полицях 
супермаркетів. Німецькі експерти зазначили, що окремі  ринки  відкриті для 
українського підприємництва і є досить перспективними, зокрема для 
виробників Львівщини за умови дотримання вимог стосовно якісних 
показників продукції.  

В межах семінару відбулися також двосторонні зустрічі підприємців у 
форматі В2В для  налагодження ділових контактів та подальшої співпраці. 

Під час зустрічі слухачі мали 

можливість ознайомитись із 

вимогами торгівельних мереж 

Німеччини до української 

агропродукції, особливостями 

введення малого і середнього 

бізнесу в Німеччині, перевагами 

відкриття представництв 

українських компаній в Гамбурзі. 

Джерело: Львівська аграрна палата  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D0%BA%D0%BE?source=feed_text&story_id=1327722673911622
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Про це на прес-конференції з нагоди проведення агрофоруму 28 квітня 

розповіла директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації Наталія Хмиз. 

“На підтримку малого й середнього виробництва у фермерських 

господарств з обласного бюджету в поточному році виділено близько 11 
мільйонів гривень,  а з районних – ще близько 4,3 мільйонів, – зазначила 

Наталія Хмиз. При цьому важливо надати агровиробникам доступ не лише до 

фінансових ресурсів, але і до сучасних знань та технологій. 

Керівник проекту “Агропорт” Дмитро Титаренко звернув увагу на те,  що 

тематичні напрями заходу будуть враховувати особливості розвитку фермерства 

в регіоні. Основні теми агрофоруму стосуватимуться розвитку тваринництва, 

лiсництва, вирощуванняю органiчної продукцiї, ягiд, а також питанням 

логiстики і безпеки харчових продуктів. Також увага приділятиметься питанням 

ефективного управління трудовими ресурсами і пошуку персоналу та 
використанню сучасних ІТ-ріщень  в агропромисловому  виробництві. 

Один з партнерів заходів агрофоруму – Продовольча і сільськогосподарська  

організація ООН (ФАО), приділятиме увагу питанню вирощування  бобових та 

інших нішевих культур  

Відбудеться також конкурс шеф-кухарів “День української кухні” в якому 

запланована участь понад 200 майстрів кулінарної справи із різних регіонів 

України. При цьому всі кулінарні страви будуть вироблятися виключно з 

фермерських продуктів. Слід зазначити, що організатори також запланували 

проведення спеціалыних  кулінарних майстер-класів та дегустації. 

Всі охочі можуть відвідати Міжнародний агрофорум безкоштовно. 

Попередньо потрібно пройти реєстрацію на сайті: http:// agroportal.ua 

Проведення “АГРОПОРТ West  2016” відбуватиметься за підтримки 

Міністерства аграрної політики та продовольства України та Львівської обласної 

державної адміністрації. 

Джерело: Львівська аграрна палата  

26-28 травня п.р. у 
Міжнародному аеропорту 
“Львів” ім. Данила Галицького 
відбудеться Міжнородний 
агрофорум “АГРОПОРТ West 
2016”, який  орієнтований на 
розвиток потенціалу дрібних та 
середніх фермерських 
господарств Західної України. 

“АГРОПОРТ West 2016” у Львові  
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Розвиток горіхового бізнесу 

 в Україні 

28 квітня  у Львові відбулася 

конференція “Розвиток горіхового 

бізнесу.  Практичні поради по 

створенню горіхових насаджень”. 

Учасники конференції з багатьох областей України обговорили сучасний 

стан та перспективні напрями розвитку горіхового бізнесу в Україні з 
урахуванням зростаючого  попиту в країнах ЄС. Інвестиційно приваблива 

галузь ваимагає  капіталовкладень,  які багато підприємців вже готові 

здійснювати  для розширення виробництва. 

Протягом конференції її учасники мали змогу одержати сучасні знання 

стосовно технологій вирощування фундука, грецького  горіху та ін. видів  від  

фахівців та експертів Української горіхової 
асоціації та Українсього інституту 
горіхоплідних культур. 

В межах заходу досягнуто також 
домовленостей про налагодження співпраці 
між галузевою горіховою асоціацією та 
Департаментом агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації стосовно 
підтримки ініціатив розвитку 
спеціалізованих фермерських господарств 
в області на період до 2025 року і надання 
їм фахової консультативно-технологічної  
підтримки.        
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Джерело: Львівська аграрна палата  
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Забезпечення безпечності продуктів  харчування в контексті 

впровадження нового законодавства в Україні 

27 квітня з ініціативи 
Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської обласної 
державної адміністрації та ЛКФ 
“Світоч” відбувся семінар присвячений 
питанням забезпечення безпечності 
продуктів харчування, системи НАССР 
в контексті нових законодавчих змін. 

З вступним словом до учасників конференції звернулася директор 
Департаменту  агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Наталія Хмиз, яка наголосила на важливості впровадження сучасних 
виробничих практик на підприємствах харчової та переробної 
промисловості для забезпечення їх конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зарубіжному ринках. Крім того, важливу увагу Н. Хмиз 
приділила роз’ясненню нових механізмів функціонування територіального 
органу Держпродспоживслужби на Львівщині. 

Практичні доповіді 
фахівців з питань якості 
та безпеки  на 
конференції дозволили 
детально зрозуміти 
багаторічний досвід 
впровадження систем 
безпеки виробничими 
підрозділами корпорації 
“Nestle”, зокрема на 
кондитерській фабриці.  

Друга частина семінару відбувалася у формі двохгодинної екскурсії по 
виробничих потужностях Львівської кондитерської фабрики “Світоч”, де 
провідні технологи та спеціалісти з питань якості та безпечності Nestle 
розповіли  про технологічні нюанси виробництва і практичний досвід 
впровадження системи НАССР на підприємстві з урахуванням специфіки 
номенклатури виробництва. Саме у виробничих цехах учасники семінару 
мали змогу не лише насолодитися приємним ароматом відомих солодощів 
кондитерської фабрики “Світоч”, але і практично побачити впровадження 
системи НАССР на виробничих потужностях. 

Джерело: Львівська аграрна палата  
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Західно-Українська регіональна агропромислова біржа організовує і 
проводить цільові аукціони з продажу нерухомого майна, що перебуває у 
державній та комунальній власності, а також земельні торги з продажу 
земельних ділянок у власність та продаж  права оренди.  

Біржа має необхідні  офісні приміщення  техніку і обладнання для 
проведення аукціонів, у штаті працюють три сертифіковані ліцитатори, два 
спеціалісти з продажу державного майна і два експерти-оцінювачі.  

При необхідності, біржа за власні кошти, з наступним відшкодуванням  
переможцем аукціону, проводить підготовку лотів для продажу. Це – експертна 
оцінка майна і земельних ділянок,  виготовлення технічної документації для 
нерухомості та проектів відводу земельних ділянок. 

Запрошуємо територіальні громади Львівщини до взаємовигідної та 
конструктивної співпраці.  

Наші координати: 79018, м. Львів, вул.. Залізнична, 16, тел.: 032-294-84-02, 
0679746981, e-mail: zurab@zurab.lviv.ua , веб-сайт: www.zurab.lviv.ua 

Інформація для керівників 

територіальних громад! 

Міністерство економічного розвитку  і 

торгівлі України 15 квітня опублікувало 

проект Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року. Для реалізації положень 

цієї Стратегії планують створити 

Агентство розвитку підприємництва. 

 Відповідне Агентсво буде забезпечувати: 

- збір і надання інформації малим та середнім підприємствам  (МСП) 

відносно вимог на експортних ринках; 

- допомога МСП в бізнес плануванні та співпраці з міжнародними 

донорськими та фінасовими організаціями; 

  -   пошук можливих  шляхів фінасування;  

- підтримка бізнесу з метою адаптації до вимог поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС в області маркетингу на експортних 

ринках; 

-  розвиток бізнес-об’єднань 

Джерело: www.me.gov. ua  

Оприлюднено проект Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року 
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Агрофірми при поданні уточнюючого розрахунку до податкової 

декларації зобов’язані сплачувати штрафні санкції до бюджету 

Податківці зауважують, агрофірми при поданні уточнюючого розрахунку 
до податкової декларації зобов’язані сплачувати штрафні санкції до бюджету це 
підтвердив Вищий адміністративний суд України своє постановою від 
16.02.2016 р. по справі № 2а/2370/2588/2012 , яка не підлягає оскарженню. 

Суть справи. Сільськогосподарське підприємство – суб’єкт спеціального 
режиму оподаткування податком на додану вартість подало до податкової 
інспекції уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з 
виправленням самостійно виявлених помилок у податкових деклараціях. 
Уточнені суми податкового зобов’язання в розмірі більше 1 млн. грн до 
бюджету не сплатило, а спрямувало на спеціальний рахунок, на якому 
сільськогосподарські підприємства відповідно до ст. 209 Податкового кодексу 
України (в редакції, чинній на час виникнення правовідносин) акумулюють 
суми цього податку. 

ДПІ провела документальну позапланову виїзну перевірку з питань 
дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 
наслідками якої склала акт про виявлення порушень. Порушення полягало в 
тому, що фірма подала уточнюючий розрахунок про збільшення податкового 
зобов’язання з ПДВ, спрямувала суми цього податкового платежу на 
спеціальний рахунок, на якому сільськогосподарські підприємства акумулюють 
такі платежі, але самостійно не нарахувала і не сплатила штраф до бюджету в 
розмірі 3% від суми заниженого податкового зобов’язання.  

Оскільки суму податкового зобов’язання самостійно визначив 
контролюючий орган, до платника податку були застосовані штрафні фінансові 
санкції у розмірі майже 215 тис.грн. Тому що на платника податку накладається 
штраф у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної 
суми бюджетного відшкодування у разі якщо контролюючий орган сам фіксує 
порушення. 

Та обставина, що сільськогосподарське підприємство не сплачує занижені 
суми податкового зобов’язання до бюджету, а залишає їх у своєму 
розпорядженні й акумулює на спеціальному рахунку, не означає, що цей платіж 
перестає бути податком. 

Неперерахування сільськогосподарським підприємством сум ПДВ до 
бюджету, а залишення їх на своєму спеціальному рахунку і використання на 
цілі та в порядку, що встановлені податковим законодавством, є пільгою 
(преференцією), що надається цій категорії спеціальних суб’єктів 
оподаткування з урахуванням особливостей їх статусу та сфери діяльності. 
Однак ця пільга на них не поширюється і не звільняє їх від виконання інших 
зобов’язань, зокрема й у випадках коли самостійно бухгалтер виявляє помилки 
в раніше поданих податкових деклараціях. 
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Тому Вищий адміністративний суд України підтвердив, що 
сільськогосподарське підприємство при поданні уточнюючого розрахунку про 
заниження податкового зобов’язання повинно було сплатити штраф у розмірі 
3% від заниженої суми податкового зобов’язання до подання такого 
уточнюючого розрахунку. Контролюючий орган за наслідками позапланової 
перевірки, проведеної у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку, встановив 
факт несплати штрафу і правомірно визначив суму грошового зобов’язання 
підприємства. 
Джерело: www.epodatok.com.ua  

Особливості визначення сум відшкодування 

ПДВ сільгоспвиробником-експортером 

При вивезенні сільськогосподарських товарів у митному режимі експорту 

сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів/послуг має право 

на бюджетне відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ), 

сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких 

включається до складу виробничих факторів, нагадують податківці. 

Операції з експорту сільськогосподарським підприємством – суб’єктом 

спеціального режиму оподаткування власновироблених сільськогосподарських 

товарів оподатковуються ПДВ  за нульовою ставкою та відображаються у 

декларації 0121 — 0123 за умови підтвердження такого вивезення товарів за 

межі митної території України (експорту) належним чином оформленою 

митною декларацією. 

При цьому суми ПДВ, що були сплачені суб’єктом спеціального режиму 

оподаткування постачальникам під час придбання товарів/послуг, які брали 

участь у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції та 

включені до складу податкового кредиту, за рішенням платника можуть бути 

перенесені із декларації 0121 до декларації 0110 шляхом відображення у рядку 

14 декларації 0121 зі знаком «-» та в рядку 14 декларації 0110 зі знаком «+». 
Суми податку, перенесені до рядка 14 декларації 0110, можуть брати 

участь в обрахунку суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у 

загальновстановленому порядку. 

З роз’ясненням щодо особливостей визначення сум бюджетного 

відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробником у разі експорту 

власно виробленої сільськогосподарської продукції можна ознайомитися у 

листі ДФСУ від 24.03.2016 р. № 9983/7/99-99-19-03-02-17. 

                                                (За матеріалами  ГУ ДФС в Одеській області) 

 

 
Джерело: www.epodatok.com.ua  
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3 якого періоду юрособи звільняються від сплати земельного податку, 

якщо місцевою радою прийнято рішення про надання пільги? 

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України  (далі - ПКУ) плату за 
землю, як складову податку на майно, включено до місцевих податків, 
нагадують податківці. 

Статтею 7 ПКУ визначено загальні засади встановлення податків і зборів, 
зокрема під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та порядок 
їх застосування. 

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що 
характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт 
оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат 
(п. 30.2 ст. 30 ПКУ). 

Відповідно до п. 284.1 ст. 284 ПКУ Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за 
землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній 
території. 

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він 
звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у 
якому виникло це право (п. 284.2 ст. 284 ПКУ). 

Разом з цим відповідно до п.п. 1, 3 ст. 73 Закону України Про місцеве 
самоврядування в Україні від 21.05.1999 р. № 280/97-ВР акти ради, сільського, 
селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, 
прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання 
всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, 
об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, 
посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово 
проживають на відповідній території. 

Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а 
також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами 
місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх 
діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм 
повноважень. 

Отже, рішення органів місцевого самоврядування є обов’язковими для 
виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої 
влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, 
посадовими особами. Право щодо застосування пільги по земельному податку 
у платника виникає з урахуванням строків, визначених таким рішенням органу 
місцевого самоврядування. 

                                 Джерело: www.epodatok.com.ua  
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Ярмарок органічної та натуральної продукції  у Львові 

 

14-15 травня 2016 р. у Львові в рамках фестивалю “ЕКО-

ФЕСТ” відбудеться Ярмарок органічної та натуральної продукції. 

Для участі запрошуються виробників органічної та натуральної 

продукції запрошуємо, львів’яни та гості міста. Детальна 

інформація про умови участі виробників розміщена на інтернет-

сторінці організаторів фестивалю: www.lviv-eco-fest.com.ua 

  Місце проведення:  м. Львів, Парк Культури імені                                      

Богдана Хмельницького, 4. Початок :  з 11.00 год.  

Джерело:www.lviv-eco-fest.com.ua 

Аграрії Західної України втратили 

до 100% врожаю кісточкових 

За одну ніч господарства Західної України втратили до 100% 
кісточкових, пише “АПК-Інформ: овочі і фрукти”. 

На цьому тижні раптово настали морози, які  завдали удару по садах і 
ягідних плантаціях у західних і деяких центральних областях України. 

У ніч з 25 на 26 квітня у західних і центральних регіонах України 
температура повітря опустилася до 4-6 градусів морозу, внаслідок чого 
помітно постраждали сади у Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській 
областях. Деякі господарства там втратили до 100% врожаю кісточкових. 
Джерело: www.kurkul.com 
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  На провідній ролі громадськості у 

проведенні земельної реформи наголосив 

Міністр аграрної політики та 

продовольства України Тарас Кутовий 

під час селекторної наради. 

«Ми розраховуємо на широке залучення громадськості в обговоренні 

питання земельної реформи. Потрібно запровадити реальний діалог з 

областями для ефективної реалізації самої реформи. Керівники департаментів 

агропромислового розвитку облдержадміністрацій мають бути 

комунікаторами між владою та громадськістю», H– зазначив Міністр. 

Також Тарас Кутовий повідомив, що в міністерстві буде створено робочу 

групу, яка опрацьовуватиме та координуватиме усі нагальні питання. «Для 

єдиного підходу нам необхідно отримати зворотній зв'язок від представників в 

областях. Окрім земельної реформи, негайного вирішення потребують 

проблемні питання лісової, спиртової та рибної галузей»,  – зауважив Міністр. 

Тарас Кутовий наголосив на необхідності активізації співпраці з 

Федерацією роботодавців агропромислового комплексу та продовольства 

України. 

Джерело: Прес-служба Мінагрополітики 

 
Підвищити роль громадськості 

при проведенні земельної реформи 
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Що стримує розвиток  

сільськогосподарського                                                  

виробництва? 

Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку 

Існуюча структура сільськогосподарського виробництва та стратегія його 
розвитку потребує серйозних коректив. 

Малі та середні сільськогосподарські виробники програють великим 
виробникам України та інших країн у всіх параметрах,через неможливість 
доступу до міжнародних ринків, конкурентного ринку факторів виробництва, 
науково-технічного прогресу, і найважливіше, капіталу. Банки неохоче 
кредитують малих виробників. Щоб застрахувати себе підвищують відсоткові 
ставки,ставлять завищені вимоги до застави. Перешкодою до кредитування на 
розумних умовах є відсутність земельних прав, правових можливостей для  
застави орендованої землі. Цілком зрозуміло, якщо не буде здійснено чітких і 
зрозумілих реформ, які будуть вигідні сімейним фермерським господарствам, не 
буде досягнуто балансу між ними та великими аграрними підприємствами,і які 
будуть нарощувати свій земельний потенціал. Це найгірший сценарій для села. 

Більше того, з 4,5 мільйонів гектарів земель, якими користуються фермери 
82% зайняті під зерновими та олійними культурами. Лише 3% фермерів 
займаються тваринництвом, яке дає можливість рослинницькій продукції 
формувати ланцюги доданої вартості та підвищувати ефективність господарства 
в цілому. При існуючій матеріально-технічній базі, значна частина фермерських 
господарств реалізує продукцію прямо з поля, отримуючи при цьому мінімальну 
ціну на неї. 

Основними проблемами є відставання від сучасних тенденцій 
запровадження інноваційних технологій ведення сільського господарства. Крім 
обмеженого фінансового забезпечення, це не повне запровадження нових 
технологій та технічне забезпечення, дефіцит кваліфікованих та відповідальних 
працівників, неможливість розширення господарств (найменш ефективні до 50 
га). На сьогодні, треба визнати, відсутні дієві програми та державна підтримка 
малих та середніх господарств, не кажучи вже за особисті селянські 
господарства, які мали б на меті вирівнювання умов проживання та роботи на 
селі, що характерно для більшості європейських держав. Комерціалізація 
сільського господарства несе в собі загрозу селу, яке поступово втрачає 
інтелектуальний потенціал. Все це відбивається на втраті мотивації, низькій 
ефективності виробництва не тільки для фермерських, але й особистих 
селянських господарств. 

Гармонізація Україною європейських стандартів безпеки 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування робить прірву між 
малими та великими сільськогосподарськими господарствами ще глибшою. 



21 квітень, 2016 / № 8 (31) 

Через відсутність мотиваційних факторів та теперішню сільську 
атмосферу, дуже повільно розвивається кооперативний рух, проблеми якого, в 
більшості випадків перекладені на самих членів цих кооперативів. Виключення 
складають фермери та особисті селянські господарства, які були, або є 
учасниками проектів міжнародної технічної допомоги.  По-перше, вони 
пройшли відбір на конкурсній основі. По-друге, вони пройшли декілька турів 
навчання, як організаційного так і юридичного та технологічного характеру. 
По-третє, вони отримали фінансову підтримку і через систему контролю 
забезпечили ефективне її цільове використання. Виникає запитання: Чому 
немає таких державних програм в Україні? 

Сьогодні треба зрозуміти одне, що така система підтримки, яка не була 
ефективна за часів соціалізму, тим більше не буде ефективна на сьогодні.  

Для того, щоб вийти з цього тупику можливі декілька варіантів, зокрема: 
1) Надати можливість фермерам об’єднатися (по принципу Польщі)  при   

виробництві певних видів продукції, забезпечивши можливість створення, або 
безоплатної передачі об’єктів матеріально-технічного напрямку  (склади, 
сховища, інші технологічні приміщення, можливо технічні засоби). Необхідно 
створити умови, щоб фермери були повноправними учасниками ринку, як на 
внутрішньому так і зовнішньому. 

2) Поступово змінювати структуру посівних площ за  рахунок зменшення 
зернових та олійних культур, де малі і середні фермерські господарства не є 
конкурентоспроможні по  відношенню до великих аграрних компаній, і є 
донорами для різного роду посередників та розширення площ під 
плодоовочевими, ягідними  та іншими культурами. Потребує  активізації  
галузь тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Для цього 
потрібні серйозні капіталовкладення. 

Як один з інструментів вирішення ряду проблем по реалізації цих напрямів 
могло би стати створення Агенції розвитку сільського господарства та 
сільських територій, яка б крім внутрішніх фінансових ресурсів могла залучати 
кошти іноземних донорів. Форма підтримки могла бути різна, крім прямих 
фінансових вливань – це компенсація по інвестиційних проектах (приклад 
роботи українсько-данського проекту “Агро-Львів” та українсько-канадського 
молочного проекту), виплата дотацій, часткова сплата за користування 
кредитами для молодих фермерів, а також для  інфраструктури територій, 
модернізації переробних підприємств, навчання, дорадництва, часткової 
компенсації вартості будівництва та реконструкції виробничих та житлових 
приміщень та інше. Для цього слід об’єднати всі фонди,які працюють в цьому 
напрямку, незалежно від підпорядкування міністерствам і відомствам. 

Важливо зрозуміти одне – суто бізнесовий характер сільського 
господарства, в такому виконанні як зараз, це шлях до дальшого занепаду села. 
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Фактори сталої ефективності 

українського агробізнесу 

Роман Пучко,   менеджер по Україні 

компанії  Difco International  BV 

Минулого тижня мав приємність поспілкуватися зі слухачами програми 

AgroMBA на тему сталої ефективності українського агробізнесу. Якщо чесно, 

готуючись до лекції, про деякі речі замислився вперше. Звичайно, не вдалося 

охопити всього, та дещо в кінці розмови нам вдалося зафіксувати на дошці 

аудиторії певні речі. 

Довіра 

Цей фактор, насправді, був поза моїм планом. Справа в тому, що змінити 

ситуацію в плані довіри майже неможливо навіть у середньостроковій 

перспективі, а мені більше хотілося говорити про ті речі, котрі можна зробити у 

короткостроковій. Та аудиторія настільки переконливо почала саме з цього, що 

мені не залишилося нічого окрім як включити цей чинник до переліку, при 

чому під першим номером. І так, я погоджуюся, що криза довіри між 

українцями є надсерйозною проблемою, та вона, на жаль, властива не лише 

аграрному сектору. 

Вільний ринок сільгоспземель 

Впровадження вільного ринку стане одним із тих історичних рішень, після 

яких відбудеться не лише прилив іноземних інвестицій, а й мобілізація 

“підматрацного” капіталу наших “бідних фермерів”. Без ринкових земельних 

відносин неможлива не лише стала ефективність, але й ефективність хоч якась. 

Повна відсутність державної підтримки 

Державна підтримка може мати, звісно, позитивний ефект на ту чи іншу 

галузь. Але цей ефект буде лише короткостроковим. Така ефективність є 

“фальшивою”, а конкурентоспроможність несправжньою (подумайте про 

молочний сектор Ізраїлю, молочні квоти в ЄС і т.д.). Тому, дуже засмучує теза 

нового міністра про те, що якійсь галузі потрібна державна підтримка. 

 Впровадження КРІ, що передбачають групову відповідальність 

Протягом минулих тижнів довелося відвідати одразу декілька молочних 

господарств. Вразило те, що багато знань не знаходять реалізації. Наприклад, я 

ще не зустрічав працівника ферми, котрий би не знав, що кукурудза в готовому 
кормі для корів має бути потовчена, але майже на кожному господарстві вона 

потрапляла тваринам у цілому вигляді... Кожен з працівників з неймовірним 

ентузіазмом називав різні причини, чому кукурудза не могла бути потовчена... 

Я все ще розмірковую над тим чому люди ведуть себе таким чином (ех, цей би 
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ентузіазм та спрямувати у вирішення проблем) і наразі бачу причину у 

відсутності групової відповідальності. Тільки взаємоконтроль та групова 

відповідальність може дати результат, коли процвітає індивідуальна байдужість. 

Докорінні зміни у вищій школі  

Впровадження групової відповідальності не до кінця можна назвати 

фактором сталої ефективності, бо досягнення сталого ефекту є під сумнівом. 

Можна змінити поточну ситуацію на виробництві, та нові люди (що приходять з 

університетів чи ПТУ) не будуть готові працювати за такою схемою. Причина 

лежить у двох речах: 

відсутність групової відповідальності під час навчання. Готуючи домашнє 

завдання чи виконуючи практичну роботу, кожен студент несе індивідуальну 

відповідальність. Тут у нього є 2 шляхи – працювати або списувати. Списувати 

легше, тому більшість цим і займається. При груповій роботі (коли викладач 

об’єднує студентів у різні групи щотижня для виконання практикумів та 

ставить одну оцінку на групу) працюють всі, бо ніхто не хоче здобути лиху 

славу в групі та бути винним, якщо група отримає погану оцінку; 

строга субординація «викладач – студент». Українські викладачі у своїй 

більшості абсолютно не сприймають коли студент з ними не погоджується. Від 

некомпетентності у них моментально спрацьовує страх та інстинкт 

самозахисту. Вони червоніють, набухають, підвищують голос і зводять 

дискусію до вічного «хто я, а хто ти». Тому наші випускники налякані. Вони 

звикли, що той хто вище – «бог» і сперечатися з ним не бажано. На виробництві 

вони будуть мовчки виконувати те, що кажуть і не будуть сумніватися. З часом 

помітять, що велика частина доручень безглузді й почнуть сумніватися, але все 

ще будуть боятися говорити. З часом почнуть говорити, але знову зіткнуться з 

«хто я, а хто ти»... І тут станеться найстрашніше – з’явиться байдужість. А 

дійсно – який сенс перейматися і думати про результат, коли тобі впевнено й 

безапеляційно «впарюють» нонсенс?.. 

Саме тому докорінна зміна стану справ у нашій вищій школі є критично 

важливою. 

Як і передбачалося, обговорити всі фактори не вистачило часу. Не було 

згадано про вільну торгівлю, гармонізацію стандартів, якісну роботу 

Держпродспоживслужби і т.д. Та про це наступного разу. 

Підготовлено в рамках спецпроекту з програмою Agri MBA від Києво-

Могилянської академії (kmbs) 

Джерело: www.agravery.com 
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Розвиток громади значною мірою залежить від 

ініціативності жителів та сільських голів. Про 

успішний досвід розвитку сільських територій 

Жовківського району  читачам “Вісника Агрофорум” 

розповіла сільський голова Бишківської сільської ради 

Наталія Бейзик.   

 - Доброго дня, Наталія Василівна. Розкажіть будь  ласка докладно про 

Бишківську сільську раду (Бишківську с.р.)?  
 - Н.Б.: Бишківська сільська рада утворена в 1959 році. Дна даний час до  

складу Бишківської сільської ради входить 7 населених пунктів, а саме: Бишків, 

Боброїди, Бучми, Кулиничі, Лущики, Миляво, Пирятин, які в свою чергу 

складаються з 38 хуторів. Територія ради займає площу 4874 га., Населення 

ради станом на 01.01.2016 року становило 2030 мешканців, з них 181 дітей 

дошкільного віку, 158 дітей шкільного віку, 450 громадян пенсійного віку,  1241 

чол. працездатного населення. Початкову й середню освіту діти здобувають у 

Боброїдській початковій і Бишківській загальноосвітніх школах. На території 

ради працюють три Народних доми, а саме: у с. Бишкові, с. Боброїдах та                        

с. Пирятині. За медичною допомогою мешканці звертаються в амбулаторію 

сімейної медицини с. Бучми, фельдшерсько-акушерські пункти у селах 

Пирятин і Боброїди. І хоча сільським головою я працюю лише з                              

20 листопада 2015 року, проте  до цього була депутатом нашої сільської ради 

двох скликань, а з 2006 року очолювала  громадське об’єднання “Наш край”, 

що дало змогу набути управлінського досвіду. 

 

-   Детальніше про бюджет сільської ради? 

 - Н.Б.: Бюджет сільської ради за останні три роки невеликими темпами 

зростає. Використовуються кошти на поточний ремонт комунальних доріг, 

протяжність яких більше 40 км., дофінансування до мікропроекту  по 

вуличному освітленню та інші поточні видатки. Бишківська сільська рада є 

бюджетоформуюча, зокрема за рахунок плати за землю, акцизного збору, 

єдиного податку, податку на нерухомість. На території сільської ради діє 24 

підприємства, з яких п’ять – сільськогосподарські, зокрема з вирощування 

свиней та вирощуванню грибів. Ще 12 підприємств працюють у сфері торгівлі. 

Є також пилорама та підприємство по виготовленню декоративних фігур з 

пластику. Таким чином підприємницька активність розвивається. 

 

 

Ініціатива громади – це необхідний  

і важливий крок для упішності  

 всіх починань – Наталія Бейзик   
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На території ради діють:  Бишківська ЗОШ  І-ІІІ ст. на 148 учнів, початкова 

школа с. Боброїди на 14 учнів і дошкільний навчальний заклад с. Бишків для 87 

дітей. “Бишківчанка”. У нас є 19 учасників АТО, крім того ще четверо осіб 

відбувають службу в зоні АТО. По мірі можливості  сільська рада сприяє у 

наданні  їм  та їхнім сім’ям соціальної та іншої допомоги.  

 

- Охарактеризуйте детальніше розвиток сільськогосподарського напряму 

діяльності на тeриторії Бишківської  громади?   

-  Н.Б.: Пайовий земельний фонд загалом становить  близько 2600 га, ще  

590 га – землі запасу,  а також 300 га резервний фонду і майже 400 га в 

користуванні присадибних господарствах. Орендують землю у власників в межах 

нашої сільської ради ТОВ “Агро Фрутіка Бишків”,  СФГ “Пасічне” і ПП “Ротен”. 

Плата за землю зазвичай становить 4-5% від нормативно-грошової оцінки  за 1га 

землі, тобто в середньому 600-700 грн /га. 

Сільськогосподарські підприємства, які здійснюють господарську діяльність, 

займаються вирощуванням ягідних культур, зернових та овочевих культур, 

зберіганням овочів.  

Худоба утримується лише в громадському секторі. Наприклад, на початок 

2016 року жителі нашої сільської ради  утримували – 442 гол. ВРХ, в т. ч. 390  

корів, а також майже 700 гол. свиней і понад 230 коней.  Частину молока в 

жителів заготовляє ПАТ “Рава-Руський маслозавод”, а решту власники особистих 

селянських господарств реалізують на ринках. 
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- Назвіть проблемні питання, які найбільше хвилюють Вас як голову 
сільської ради?   

- Н.Б.:  Найбільшим питанням на даний час є проблема житлової забудови. 
На даний час сільська рада  проводить коригування генерального плану сіл ради, 
оскільки понад 20 років не було жодного плану під житлове будівництво.                        
Є також не розв’язані питання з реєстрацією речових прав. Згідно нового 
законодавства дане право і переходить  до  реєстраторів  на рівні органів місцевих 
рад.  Нашу громаду також хвилює поганий графік руху транспорту до районного 
центру м. Жовкви та Львова. До Львова, наприклад, рейсовий автобус їздить 
лише тричі на день – два рази в першій половині дня і третій раз в 17:00 год.                       
І це не завжди зручно для жителів Бишківської с.р. 

- Бишківська с.р. відома  також активним розвитком культурної  сфери?  
 

 - Н.Б.:  У нашій громаді є відомий творчий  колектив “Бишківчанка”, який 
під керівництвом Ольги Скаб проводить багато цікавих виступів не лише для 
односельчан і гостей села, але і представляє громаду на районних конкурсах. 
Після виступів “Бишківчанки” глядачі завжди повертаються додому у 
піднесеному настрою і завжди раді їх виступам при проведенні свят у селі, які 
охоче відвідують.   
         У селі Бишків з 2006 р. живе і працює відомий італійський художник 
сучасного мистецтва Вітторіо Джакомі. Вітторіо є чудовою людиною і завжди 
готовий поділитись своїми творчими доробками. На території села в нього є своя 
майстерня в якій він охоче продемонструє свої твори. Він радо проводить 
екскурсії школярам і всім бажаючим. 

 
 

- Які перспективні напрями стратегічного 

розвитку громади Ви бачите? 

- Н.Б.: У 2016 році сільська рада взяла 

участь в обласному конкурсі мікропроектів Ми 

подали проект орієнтований на реконструкцію 

вуличного освітлення у cелах Бишків та Боброїди. 

 Приймаємо активну участь у проекті “500 

успішних сімейних господарств” по посіву 

моркви, який реалізується з ініціативи Львівської 

облдержадміністрації. 

Ще один цікавий напрям нашої роботи – 

участь у нідерландському проекті МАТРА по 

розвитку зеленого туризму. 

 

- Дякую за змістовне інтерв’ю. 

Розмову вів Павло Музика. 
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Європейський Союз має на меті 

надати Уряду України допомогу 

для підтримки реформи 

децентралізації 

Уряд схвалив проект Угоди між Урядом України та Європейською 

Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування “U-LEAD 

з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку”. Це передбачено розпорядженням 

від 20 квітня 2016 р. №306-р. 

Підписати угоду уповноважено Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Геннадія Зубка. 

Це рішення дозволить підписати міжнародну угоду з ЄС та отримати 

фінансування на загальну суму 97 млн. євро (ЄС – 90 млн. євро, Німеччина – 6 

млн. євро, Польща – 1 млн. євро). Допомога буде спрямована для зміцнення 

спроможності центральних та місцевих органів виконавчої влади для 

реалізації регіональної політики та реформ децентралізації, а також для 

покращення якості надання адміністративних послуг на місцевому рівні. 

Реалізація Угоди буде здійснюватись шляхом впровадження двох 

компонентів. 

Компонент 1: Зміцнення потенціалу для реалізації реформ 

децентралізації та регіональної політики, який реалізуватиметься Німецьким 

товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) на загальну суму 65 

млн. євро. 

Зокрема, передбачається: навчання для місцевої влади на всіх 

рівнях;  проведення тематичних консультацій щодо питань, пов’язаних з 

регіональним/місцевим економічним розвитком, інвестиціями, надання послуг 
у відповідних сферах; навчання з етики та сумлінності влади всіх рівнів з 

метою підвищення інституційної спроможності державних службовців; 

навчання з управління проектним циклом; підтримка консультаційного 

діалогу з громадянами та іншими зацікавленими сторонами, тощо. 

Компонент 2: Створення ефективних Центрів надання адміністративних 

послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування, який 

реалізуватиметься Шведським агентством міжнародного розвитку та 

співробітництва (SIDA) на загальну суму 30,5 млн. євро. 

Зокрема, передбачаються роботи з реконструкції центрів та закупівля 
обладнання; навчання персоналу; проведення інформаційних кампаній щодо 

діяльності місцевих органів  влади. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Іван Шувар, доктор сільськогосподарських 

наук, професор,  заслужений діяч науки і 

техніки України, Львівський національний 

аграрний  університет 

Актуальність сидерації у великих  

і дрібних господарствах 

Сидерати (зелене добриво) отримують унаслідок вирощування 

сільськогосподарських культур різних родин для приорювання у грунт 

рослинної маси, збагачуючи його органічними речовинами. Вони 

використовують ресурси фотосинтетично активної радіації (ФАР) для 

виробництва біологічних добрив і здатні покращувати водний, повітряний і 

тепловий режими ґрунту, отримувати екологічно чисту та економічно вигідну 

продукцію. 

Зелені добрива, вирощені у проміжних посівах (післяукісно, 

післяжнивно, як підсівна, озима культура) – невичерпне джерело органічних 

речовин, яке постійно відновлюється. За результатами наукових досліджень 

загортання у грунт 15-20 т/га зеленої маси рослин забезпечує ефект 

рівноцінний внесенню 20 т/га якісного гною. При цьому витрати енергії на 

удобрення одного гектара ріллі із розрахунку 30 т гною перевищують витрати 

на вирощування культури на сидерат понад 2,5 рази. 
Зелені добрива мають особливо важливе агротехнічне значення для 

сучасних сівозмінах, коли у господарствах відчутна гостра нестача 

органічних добрив (із-за значного зменшення поголів’я тварин !) та 

порушення структури посівних площ (практично не вирощують багаторічні 

бобові і бобово-злакові трави !) і інтенсивного  вирощування зернових, 

технічних культур, що здебільшого пов’язано з кон’юнктурою ринку, яка 

вимагає виробництва, у першу чергу, комерційно привабливих 

сільськогосподарських культур, що потребують високого агрофону та 

інтегрованої системи захисту посівів від бур’янів, хвороб і шкідників. Така 
система землеробства призводить до виснаження ґрунту на поживні 

речовини, з’являються спеціалізовані бур’яни, хвороби і шкідники, погіршено 

водний і поживний режими, складаються загрозливі екологічні проблеми для 

суспільства.  Зарадити цьому (як свідчить досвід передових господарств 

України та наших найближчих сусідів) можна не тільки хімічними засобами. 

За цих умов особливо важливе значення для поліпшення родючості 

ґрунту, збільшення врожайності сільськогосподарських культур, поліпшення 
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якості  вирощеної продукції та ін. мають культури проміжного вирощування у 
сівозміні на корм чи сидерат. 

Вони є джерелом цінних для ґрунтових мікроорганізмів органічних 
речовин, уможливлюють вести боротьбу із спеціалізованими видами бур'янів і 
хвороб сільськогосподарських культур, поліпшують умови плодозміни 
(усувають несумісність між культурами однієї біологічної групи за умов вузької 
спеціалізації сівозміни – 2-3 роки поспіль зернові чи ріпак на одному полі). 

Завдання агронома/власника землі полягає у тому, щоб поле, звільнене 
після збирання врожаю основної культури (“вікно”), було швидко зайняте 
наступною культурою проміжного вирощування, яка б не мала негативного 
впливу на умови зростання наступної основної культури сівозміни. Іншими 
словами, необхідно землеробство вести так, щоб агрофітоценози за впливом на 
родючість ґрунту були максимально наближені до природних фітоценозів (без 
впливу людини). 

Серед культур, які вирощують на зелене добриво, особливо цінні рослини 
родини капустяних, які найбільш адаптовані для вирощування у різних 
ґрунтово-кліматичних зонах нашої країни і за кордоном. Вони найбільшою 
мірою відповідають основним вимогам, які висувають до культур проміжного 
вирощування з огляду на холодостійкість, короткий період вегетації, здатність 
інтенсивно нарощувати зелену масу, багату на протеїн, порівняно низькі 
витрати на їх вирощування, високий коефіцієнт розмноження насіння та 
адаптивність. 

На сидерат варто вирощувати культури наступних біологічних груп, а 
також різноманітні сумішки культур. 

  Бобові (конюшина, люцерна, еспарцет, горох, нут, горох, боби, соя, 
сочевиця, вика, серадела, люпин, квасоля) – ці рослини сильно збагачують 
грунт азотом, а їх корні розпушують грунт. 

  Злакові (пшениця, жито, тритікале, ячмінь, овес) – найбільш доступні, 
швидкорослі. Також добрими швидкорослими є соняшник, кукурудза, гречка, 
фацелія. 

  Капустяні (хрестоцвіті) – ріпак, свиріпа, редька, гірчиця, перко) –  
прекрасні ранні сидерати. 

 Використання покривних культур окуповує себе. Застосування принципу 
беззмінної культури (коли одну і ту ж культуру висівають на одному полі кілька 
років поспіль) або чергування тільки двох культур у сівозміні нівелюють ідею 
безплужного методу, роблячи його недосконалою системою, за якої 
розвиваються хвороби, шкідники, бур’яни і відповідно зменшується прибуток. 

  Застосовування сидерації у проміжній формі вигідніше за основну, тому 
дуже важливо витримати строки сівби, адже саме вони визначають урожайність 
біомаси і надійність сидерації загалом. У виробничих умовах відразу після 
збирання основної культури виконують поверхневий обробіток ґрунту і 
висівають культури на сидерат. За посушливих умов обов'язково треба виконати 
до- і післяпосівне коткування ґрунту. 
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Коефіцієнт використання азоту зелених добрив першого року дії вищий, 

ніж із перегною, тому внесення азотних добрив під час приорювання сидератів 

недоцільно, а фосфорно-калійних – необхідно. Якщо зелені добрива 

представлено бобовими культурами, добрива взагалі не вносять або вносять 

тільки фосфорно-калійні, призначені для основної культури. 

 Використовуючи на зелені добрива злакові культури, варто третину або 

половину дози азоту та всю фосфору і калію, призначених для основної 

культури, внести під культуру, що вирощують на сидерат. Біомаса сидерату в 
такому випадку збільшується удвічі. 

  За використання на сидерат капустяних культур необхідно пам’ятати, що 

біомаса редьки олійної, ріпаку, суріпиці та інших культур визначається 

наявністю у грунтi азоту і рівнем родючості ґрунту. За низьких запасів азоту і 

на бідних ґрунтах капустяні культури на сидерат не дають врожаю зовсім. 

Необхідно також враховувати труднощі загортання біомаси у грунт. Велику 

надземну масу (200 ц/га і більше) у грунт приорати важко, якість оранки не 

задовільна. За високого врожаю маси поле обробляють дисковими знаряддями в 

1–2 сліди. Через 3–4 доби після прив’ялення сидерату знову виконують 

лущіння, а потім приорювання за загальноприйнятою технологією. Сидерат із 

невеликою біомасою приорюють одразу. Рекомендують ще таку технологію: 

сидерат коткують, після чого оранку виконують у напрямку проходу котків. 

   

Використання вторинних ресурсів землеробства зручно на ґрунтах із будь-

яким рівнем родючості, адже повторне внесення залишків за умови додавання 

до них мінерального азоту, рідких органічних добрив не поступається за 

ефективністю підстилковому гноєві. 

 Сидерацію застосовують на 

віддалених від ферм полях, куди 

економічно не вигідно завозити 

перегній, а також у господарствах із 

низьким виходом традиційних 

органічних добрив, у спеціалізованих 

колективних та фермерських 

господарствах без тваринництва.  

Ефективність сидерату визначають, насамперед, приростом врожаю 

першої удобреної культури, під яку безпосередньо використано сидерат, а також 

витратами на його вирощування (витрати включають вартість насіння і 

залежать від коефіцієнта його розмноження).  
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 За способом використання зеленої маси розрізняють повне використання 

(приорюють усю масу сидерату), укісне (приорюють надземну масу сидератів, 

вирощених поза сівозміною), отавне (комбіноване). Отавний спосіб, у свою 

чергу, поділяють на два види: використовують два укоси на зелений корм і 

приорюють післяжнивно-кореневі рештки; використовують перший укіс на 

зелений корм і приорюють отаву другого укосу. Останній вид використовують 

як отавно-сидеральні пари під озимі. Зокрема, в Україні набуває актуальності 

відома і поширена у Європі, так звана система Брока, яка полягає у підсіванні 
під ячмінь 8–10 кг насіння райграсу та приорюванні зеленої маси під наступну 

культуру сівозміни – картоплю. 

  Розрізняють посіви сидератів:  

- самостійні (у чистому вигляді) й ущільнені (або змішані),  

- суцільні і кулісні,  

- підсівні та післяжнивні. 

 Самостійні посіви сидератів займають окреме поле сівозміни один 

вегетаційний період (сезон). Самостійні посіви сидератів можуть займати поле 

або частину поля (ділянки) і коротший період часу. Наприклад, однорічний 
люпин розміщують за збиранням основної культури сівозміни після пару перед 

висіванням озимої культури. Такий посів сидератів називають проміжним або 

вставним. Самостійну форму сидерації доцільно використовувати тільки у 

вигляді сидеральних парів під озимі культури. Під інші культури самостійну 

форму зелених добрив запроваджувати не вигідно, адже поле залишається 

упродовж року непродуктивним. 

Ущільнені посіви сидератів – спільне вирощування на ділянці (поле) 

основної культури і сидерату. 

Післяжнивно культури на сидерат вирощують за умов теплої, вологої і 

тривалої осені. Їх використовують на добрива під буряки цукрові, кормові 

коренеплоди, кукурудзу, пшеницю. 

Підзимні (осінні) культури на сидерат застосовують у вологих субтропіках 

Чорноморського узбережжя. Поширені вони і в Середній Азії, Закавказзі, 

Криму, тобто в регіонах з м’якою зимою. Сіють їх у вересні-жовтні, а 

приорюють навесні наступного року. 

Кулісні посіви. Сидерати можуть займати не всю ділянку, а тільки його 

частина у вигляді смуг. За такої кулісної культури на ділянці чергують смуги 

різної ширини, зайняті і не зайняті сидератами. Причому зелену масу сидератів 

використовують як добриво на сусідній смузі. Кулісний обробіток сидератів 

застосовують зазвичай у міжряддях садів, чайних і цитрусових плантацій. Цей 

же захід використовують на схилах, розміщуючи куліси упоперек схилу для 

запобігання водній ерозії. У цьому випадку використовують багаторічні 

люпини, люцерну, конюшину та ін. Іноді поєднують суцільну і кулісну культуру 

сидератів. 
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За сучасних умов розвитку інтенсивного землеробства сидерацію та побічну 

продукцію на добрива необхідно розглядати як важливу ланку енерго- та 

ресурсоощадних екологічно безпечних біологізованих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

  У землеробстві будь-яка побічна продукція рослинництва, у тому числі й 

солома, повинна бути раціонально та ефективно використана на добриво. 

Щорічний вихід соломи після збирання зернових становить близько 210 млн. т, 

або 1,8 т/га зі збиральної площі і витрачання (втрати її!) орієнтовно виглядають 

так: 20–35 % – зібраної соломи використовують на корм худобі, 10–15 – для 

підстилки, близько 5 % – як паливо, понад 45 % приорюють, а у гіршому 

випадку спалюють на полі. Залишки соломи утворюються практично в усіх 
регіонах країни і за деякими оцінками фахівців складають 70–100 млн. т. 

На жаль, значна кількість соломи залишається не зібраною, а це щорічно 

призводить до великих її втрат. Це пояснюється тим, що на збирання соломи 

припадає до 65 % витрат, пов’язаних із збиранням зернових. Тому важливою 

проблемою сучасного землеробства стає розроблення ефективних технологій 

використання соломи в системі живлення культур сівозміни. 

Залишення післязбиральних решток на добриво – подрібнення та 

рівномірне розкидання на полі – економічно виправдано. Відпадає необхідність 

скиртування, перевезення їх до тваринницьких дворів та назад, а це позитивно 

відбивається на витратній частині технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. Швидкість мікробного розкладання соломи у 

ґрунті визначається багатьма чинниками: типом ґрунту, його окультуренням, 

наявністю у ґрунті джерел живлення для мікроорганізмів, їх чисельністю, 

видовим складом та активністю, температурою, вологістю, аерацією та ін. 

Солома є важливим джерелом органічних і мінеральних речовин для 

рослин. Горшкова Т. Г. (1987) зазначає, що за внесення 1 т соломи до ґрунту 

надходить 800 кг органічних речовин, 3,5–5,5 азоту, 0,75–1,75 фосфору, 5,5–13,75 

калію, 2,25–9,25 кальцію, 0,5–1,75 магнію, 1,25–2 сірки, 3 кг міді, а також бор, 

цинк, молібден, марганець, кобальт та інші мікроелементи. За безпосереднього 

використання соломи на добриво значно зменшуються матеріальні і трудові 

витрати; не треба виконувати операції, пов’язані зі збиранням, скиртуванням і 

перевезенням соломи на ферми, розкиданням підстилки і вивезенням з 

приміщень гною; його навантаженням і розвантаженням, складанням у кагати, 

вивезенням і розкиданням на полі. 

Подрібнена і приорана в грунт солома під впливом мікроорганізмів, грибів і 

актиноміцетів розкладається. Швидкість мікробного розкладання залежить від 

кліматичних умов, типу ґрунту, наявності в ґрунті сприятливих умов для 

мікроорганізмів і їх чисельності, температури ґрунту і аерації, видового складу 

та активності, окультурення, його фізичних, хімічних, а також  і біологічних 
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властивостей, виду і складу соломи, способів її використання на добрива                               

(І. А. Шувар, О. М. Бунчак, В. М. Сендецький та ін., 2015). 

Через три місяці після внесення соломи у грунт наполовину розкладаються 

мікроорганізмами водорозчинні органічні речовини. Пізніше розкладаються 

целюлоза та інші органічні речовини, що розчиняються у спиртах і ефірах. 

Найповільніше розкладається лігнін. 

Важливо пам’ятати, що внесення до ґрунту соломи, матеріалу, який багатий 

на вуглець та бідний на азот, призводить до закріплення легкодоступного азоту в 

ґрунті унаслідок посилення мікробіологічної діяльності та до зменшення 

врожайності наступної культури. Для пришвидшення розкладання і усунення 

депресії урожайності першої (наступної) культури в грунт треба додатково 

вносити амонійний азот, який краще засвоюється мікроорганізмами, що 

розкладають солому. Встановлено, що для розкладання 1 т соломи достатньо                          

7–10 кг амонійного азоту. 
Необхідно знати, що за органічного методу господарювання, у зв’язку з 

забороною внесення мінеральних добрив, внесення соломи необхідно поєднувати 

з внесенням гноївки. 

Вагомий вислів академіка Д. М. Прянишнікова щодо проблеми родючості 

ґрунту: «Там, де для покращання ґрунтів особливо необхідне збагачення їх 

органічною речовиною, а гною з тієї чи іншої причини не вистачає, зелене 

добриво набуває особливо великого значення. Разом із гноєм та іншими 

мінеральними і органічними добривами зелене добриво як один із елементів 

системи удобрення повинно стати досить потужним засобом збільшення врожаїв 
і покращання родючості ґрунтів» надзвичайно актуальний у наші дні. 

Останнім часом заслуговують на увагу рекомендації щодо комбінації та 

сумісного використання соломи і різних видів зеленого добрива. Збільшення 

продуктивності ланок сівозміни підтверджує необхідність внесення соломи і 

вирощування сидератів. 

Внесення соломи разом із 

зеленими добривами сприяє 

активізації біологічних процесів у 

ґрунті, покращує забезпечення 

рослин доступними формами 

азоту, створює кращі умови для 

формування урожаю. 
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Дослідженнями останніх років (І. А. Шувар, О. М. Бунчак, В. М. 
Сендецький та ін., 2015) встановлено, що сумісне використання соломи з 
іншими видами органічних добрив – з рідким гноєм, з торфом, зеленими 
добривами – має важливе значення у поліпшенні родючості ґрунтів та 
збільшенні врожайності сільськогосподарських культур. Багата маса культур 
проміжного вирощування на сидерат, за використання її разом із соломою 
(обробленою деструкторами), компенсує нестачу азоту в останній та робить 
поєднання цих видів органічних добрив високоефективними. 

Таким чином, сучасна аграрна наука має у своєму арсеналі низку напрямів 
та наукових розробок щодо поліпшення родючості грунтів. Однак, у зв’язку з 
об’єктивними і суб’єктивними причинами заходи їх реалізації, на жаль, не 
відповідають реаліям сьогодення. 

Тому необхідно вишукувати можливості поліпшення родючості грунтів 
запровадженням у виробництво адаптивно-ландшафтних систем землеробства, 
які охоплюють маловитратні технології вирощування сільськогосподарських 
культур, що ґрунтуються на дбайливому витрачанні промислових коштів, 
активації місцевих природних ресурсів для підтримання на оптимальному рівні 
стабільного чинника родючості, біологічного потенціалу культурних рослин. 
Такий напрям інтенсифікації землеробства за сучасних умов уможливить 
значно зменшити витрати ресурсів та енергії на виробництво біологічно 
повноцінної та екологічно безпечної продукції, зменшити техногенний вплив на 
довкілля. 

Для цього необхідно впливати екологічно здоровими, економічно 
дешевими, соціально справедливими способами, за яких виробництво 
продуктів харчування та кормів співпадає з відтворенням родючості ґрунту та 
природного ландшафту. 

Для успішного ведення адаптивно-ландшафтного землеробства необхідно 
володіти знаннями щодо економії і поліпшення родючості ґрунту, збільшення 
продуктивності сільськогосподарських культур, використовуючи неоціненні 
відновні сили природи: сонячну енергію, воду, природну родючість грунтів, а 
також раціональні сівозміни, генетично стійкі високопродуктивні сорти, 
науково обґрунтовано й ефективно органічні добрива, азот бобових культур, 
рослини-поліпшувачі ґрунту (сидерати), оптимальні терміни виконання 
технологічних операцій. 
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Подбай про захист озимих зернових від бур’янів 

Катерина Яцух, провідний науковий співробітник 

лабораторії захисту рослин, кандидат біологічних 

наук, Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН 

  
Бур’яни ‒ рослини, що не культивуються на полі, є одвічним і найбільшим 

ворогом хлібороба, який завжди вів боротьбу з ними, використовуючи різні 

методи і засоби. Збитки від них більші, ніж від шкідників і хвороб разом 

узятих. Потенційна забур’яненість ріллі становить від 400‒500 млн шт./га до 

1‒2 млрд шт./га. Бур’яни є конкурентами сільськогосподарських рослин у 

використанні факторів життя, тому наявність їх у культурних агрофітоценозах 

недопустима. Вони дуже пристосовані до умов середовища, мають високу 

конкурентоспроможність у посівах. Шкода, яку завдають культурним рослинам 

бур’яни, дуже велика. За даними Міжнародної організації з продовольства і 

сільського господарства, втрати сільськогосподарської продукції від бур’янів та 

інших шкідливих організмів в усьому світі оцінюються в 75 млрд. дол. за рік, 

що становить третю частину потенційно можливого збору врожаю. Від 

забур’яненості полів світові втрати врожаю тільки зернових культур сягають 

167,4 млн т, або 34,8 % потенційного врожаю, зокрема втрати зерна пшениці 

становлять 34,5 млн т, або 23,9 % світового потенційного врожаю. Розрахунки 

свідчать, що втрати від бур’янів у землеробстві України на всій площі ріллі 

щороку становлять мільйони тонн: зерна ‒ 8‒10. 

Бур’яни спричиняють  зростання витрат на вирощування культур за 

рахунок проведення заходів захисту їх від бур'янів, які становлять близько 

30‒35 % усіх затрат праці в землеробстві. Все це пояснюється високими 

конкурентними властивостями бур’янів з культурними рослинами за фактори 

життя ‒ світло, воду, поживні речовини. Так, буркун жовтий у 1,5, а пирій 

повзучий ‒ у 2,5 разу більше засвоюють води з ґрунту, ніж озима пшениця. 

Осот рожевий виносить з ґрунту азоту і фосфору в 1,5 разу, а калію ‒ в 4 рази 

більше, ніж зернові колосові культури. 

Високий транспіраційний коефіцієнт багатьох видів бур’янів (до 

800‒1000) спричинює дефіцит вологи для культурних рослин. Це зумовлюється 

добре розвиненою кореневою системою у бур'янів, яка значно глибше проникає 

в ґрунт і забирає звідти вологу й поживні речовини. Наприклад, корені вівсюга 

сягають глибини 2 м, осоту рожевого ‒ 7 м. 
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Бур’яни, випереджують в рості культурні рослини, затіняють їх, 

викликають світлове голодування і знижують продуктивність фотосинтезу, 

спричинюють вилягання зернових хлібів, що знижує урожайність і якість 

продукції, збільшуються втрати при збиранні врожаю. Вилягання посівів 

спричинюють і бур’яни, що мають виткі (березка польова, гречка 

березкоподібна) та чіпкі (підмаренник чіпкий) стебла. 

На забур’янених полях знижується якість продукції рослинництва: вміст 

білка в зерні пшениці зменшується на 2,5 %.  Крім того, вони сприяють 

поширенню шкідників і хвороб, ускладнюють технологію вирощування 

культур, знижують родючість ґрунту, збирання та переробку врожаю.  

Важливою властивістю насіння багатьох бур’янів є здатність зберігати 

схожість протягом досить тривалого часу, що часто дуже ускладнює та 

сповільнює боротьбу з ними. Якщо насіння більшості сільськогосподарських 

культур, зокрема злаків, зберігає схожість здебільшого 5‒10 років, то в багатьох 

бур’янів воно буває життєздатним у ґрунті протягом багатьох років. 

Тому на основі фітосанітарного стану посівів озимих зернових та з 

врахуванням фази розвитку культури і видового складу бур’янів  слід 
застосувати один  (або суміш) з рекомендованих гербіцидів (табл. 1).  

Результати весняного обстеження посівів 

Львівщини показали, що на них (особливо коли 

попередник ріпак) відмічено значну кількість 

підмаренника чіпкого (народна назва липчиця), 

розвиток якого вже більше 5 кілець, тому на таких 

полях слід використати в подальшому  гербіциди   

гроділ максі (90‒110 мл/га), який можна 

застосовувати уже при температурі +5ºС або 

пріма (0,6 л/га), але при вищих температурах. 

Для боротьби з мітлицею та іншими  

однорічними злаковими  бур’янами у баковій  суміші з 

гербіцидом проти дводольних бур’янів слід 

використати гербіцид пума супер (1,0 л/га) або аксіал 

(1,0 л/га). 

Для боротьби з кінським щавелем на посівах 

озимини слід застосувати гербіцид естерон (0,8 л/га) 

або естет (0,7 л/га). 
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Таблиця 1 

 Гербіциди, рекомендовані для хімічного прополювання  

посівів колосових культур 

Назва препарату 
  

Культура 

Норма витрати 

препарату 

Спектр  дії 

препарату 

  

Час обробки 

*Агрітокс,  в. р. 

Пшениця, 

ячмінь, 

просо 

1,0‒1,5 

л/га 
Однорічні дводольні 

Від фази кущіння 

культури до виходу в 

трубку 

Аркан 75 WG, в. 

г. 

Пшениця, 

ячмінь 
20 г/га 

Однорічні дводольні 

в т.ч. стійкі до 2,4-Д 

бур’яни 

З 2-го листка до появи 

прапорцевого листка 

культури 

*Базагран,  в. р. 

Пшениця, 

ячмінь, 

просо, овес 

2,0‒4,0 

л/га 

Однорічні 

дводольні, в т.ч. 

стійкі до 2,4-Д та 2М-

4Х 

У фазі кущіння 

культури 

*Базагран М,   

в. р. 

Пшениця, 

ячмінь 

2,0‒3,0 

л/га 

-“- 

  
-“- 

Гроділ Максі OD, 

о. д. 

Пшениця, 

ячмінь 
0,09‒0,11 л/га 

Однорічні  та 

багаторічні дводольні 

З фази 2‒3-го листка до 

появи прапорцевого  

листка  включно 

Дербі, к. с 
Пшениця, 

ячмінь 
0,05‒0,07 

  

-“- 

  

З фази  кущіння  до 

фази прапор-цевого 

листка включно 

2,4-Д  500, р. к. 
Пшениця, 

ячмінь 
0,9‒1,7 л/га Однорічні дводольні 

У фазу кущіння до 

виходу в трубку 

*2М-4Х 750, в. к. 
Пшениця,  

ячмінь 
0,9‒1,5 л/га Однорічні дводольні -“- 

Діален Су-пер 

464 SL. в. р. к. 

Ячмінь 0,5‒9,7 л/га Однорічні та 

багаторічні дводольні 
-“- 

Пшениця 0,8 л/га 

Дікопур Ф 600,  

в. р. 

Пшениця,  

ячмінь 
0,8‒1,4 л/га 

Однорічні та деякі 

багаторічні дводольні 
-“- 

Дікопур ТОП 

464, в. р. к. 
Пшениця 0,6‒0,8 л/га 

Однорічні та 

багаторічні дводольні 
-“- 

Естерон  60,  к. е. 
Пшениця,  

ячмінь 
0,6‒0,8 л/га 

Однорічні та 
багаторічні дводольні 

Від фази кущіння до 
виходу в трубку 

культури 

Естет 905, к. е. 
Пшениця,  

ячмінь 
0,5‒0,7 л/га -“- -“- 

Калібр 75, в. г. 
Пшениця,  

ячмінь, 
овес 

30‒60 г/га -“- 
Відфази 2‒3 листків до 

прапорцевого 
листка 

Примітка: * препарати використовують на посівах з підсівом конюшини. 
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Назва 

препарату 

  

Культура 

Норма 

витрати 

препарату 

Спектр  дії 

препарату 

  

Час обробки 

Ланцелот 450,  

в. д. г. 

Пшениця,  

ячмінь 
33 г/га 

Однорічні злакові та 

багаторічні 

дводольні 

Від фази кущіння до фази 

утворення 1‒2 міжвузля у 

культури 

Ларен Про 60, в. 

г. 

Пшениця,  

ячмінь 
8‒10,0 г/га -“- У фазікущіння 

Лінтур 70 WG, 

в. г. 
Пшениця 0,15 кг/га -“- 4 листки до кінцякущіння 

  

Лонтрел 300,  в. 

р. 

Пшениця, 

ячмінь, 

овес,   

просо 

0,16‒0,66 

л/га 

Однорічні  

дводольні, в. т.ч. 

стійкі до 2,4-Д та 

багаторічні коре-

непаросткові 

Від фази кущіння до початку 

виходу в трубку культури 

Меззо, в.г. 
Пшениця, 

ячмінь 
8‒10 г/га 

Однорічні та 

багаторічні 

дводольні 

Від фази кущіння до виходу в 

трубку культури   (у ранній фазі 

росту бур’янів) 

Монітор 750,  

в. г. 
Пшениця 

0,013‒0,026 

кг/га 

Однорічні та 

багаторічні злакові 

та дводольні 

Від фази кущіння до виходу в 

трубку культури 

Мушкет 20 WG, 

в. г. 

Пшениця, 

ячмінь 
50‒60 г/га 

Однорічні та деякі 

багаторічні дво-

дольні 

Відфази 2‒3 листків до 

фазипрапорцевого листка 

включно 

Пік 75 WG,  

в. г. 
Пшениця 15‒20 г/га 

Однорічні та 

багаторічні 

дводольні 

  

-“- 

Пріма, с. е. 
Пшениця, 

ячмінь 
0,4‒0,6 л/га 

  

-“- 

Від фази кущіння до утворення 

1‒2 

міжвузлів культури 

Пума Су-пер, м. 

в. е. 

Пшениця, 

ячмінь 
1,0 л/га 

Однорічні злакові 

(вівсюг, мітлиця, 

плоскуха, мишійЇ 

По вегетуючих бур’янах, почина-

ючи з фази 2-го листка до кінця 

кущіння (незалежно від фази 

розвитку культури) 

Серто Плюс,  

в. г. 

Пшениця, 

ячмінь 

0,15-0,2 + ПАР 

“Цитоветт 

Про” ‒ 0,2 л/га 

Однорічні та 

багаторічні 

дводольні 

У фазі кущіння культури 

Томіган 250,  

к. е. 

Пшениця, 

ячмінь 
0,5‒0,7 

Однорічні та деякі 

багаторічні 

дводольні 

Від фази 2-х листків до фази 

прапорцевого листка культури 

 Продовження табл. 1 
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Майбутнє українського села  

в його суцільній кооперації 

Віктор Горбанюк, науковий співробітник, 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН 

Сьогодні для створення належних умов соціально-економічного розвитку 

регіонів України в ході адміністративно-територіальної реформи, на мою 

думку, як економіста за фахом, керівника районної і обласної ланок майже з 

30-ти літнім досвідом, необхідно розробити і впровадити механізми з такими 

складовими: економічною, котра б передбачала реальний механізм для 

економічного розвитку територій, зростання обсягів виробництва, створення 

належного підґрунтя для приходу інвестицій, розвитку малого і середнього 

підприємництва; правовою, котра б забезпечувала здійснення державних 

програм соціально-економічного розвитку; організаційною, яка має бути 

спрямована на підвищення ефективності місцевого самоврядування, виходячи 

з особливостей кожної громади, її реальних можливостей. Суспільство багато 

уваги приділяє тим змінам, що відбуваються в сільському господарстві 

України та секторах економіки, що його обслуговують і розвиваються завдяки 

нього. Однак, внаслідок поглибленого диспаритету між цінами на промислову 

та сільськогосподарську продукцію, несправедливого розподілу доходів в 

ланці «поле – ферма – заготівельник – переробне підприємство – торгівля –  

споживач» обсяги її виробництва залишаються нестабільними, загострюються 

фінансові проблеми суб’єктів господарювання, значна кількість економічно 

активного сільського населення мігрує у пошуках роботи, втративши 

можливість працювати за місцем проживання. В українському аграрному 

секторі не ліквідована економічна нестабільність, загострюється проблеми 

задоволення потреб суспільства у продуктах харчування, особливо 

тваринництва із-за низького споживчого попиту населення і високих цін на 

кінцеву продукцію, чи то в торгівельній мережі, чи на продуктових ринках. 

Приватний сектор, де розміщені основні обсяги виробництва продукції, 

практично «виштовхується» з організованого ринку продовольства і не 

здатний в повній мірі конкурувати на ньому без такого інструменту, 

домінуючого в світовій і європейських практиках, як сільськогосподарська 

обслуговуюча неприбуткова кооперація.        

Заходи щодо її розвитку ні в 1990-х роках, ні сьогодні, відчутних 

позитивних наслідків, на превеликий жаль українського селянства, не дають.  
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Для прикладу, візьмемо молочне тваринництво, продукція якого для 

суспільства має надзвичайне значення. Поглиблений аналіз ситуації, яка тут 

на сьогодні склалася порушує дуже важливе і актуальне питання 

продовольчої безпеки нашої держави, адже від стану балансу попиту і 

пропозиції на внутрішньому ринку молока і молочної продукції залежить не 

тільки товаровиробники, а також, переробні підприємства і споживачі. Для 

двох перших важливо окупити затрати виробництва і одержати бажаний 

дохід, який би гарантував розвиток, а для споживачів – купити молочні 

продукти в обсязі фізіологічних норм споживання, високої якості, бажаному 

асортименту і що вкрай важливо, за розумною ціною.   

Стан зовнішнього ринку молочної продукції в короткій перспективі не 

впливатиме негативно на загальну ситуацію на внутрішньо українському 

споживчому ринку. Відносно дешеві молочні продукти країн ЄС сьогодні 

просто недоступні по причині курсових різниць, а розширення наших 

експортних можливостей вимагатиме певного часу для адаптації до 

прийнятих у європейській спільноті регламентів. Однозначно, що 

внутрішній ринок для наших умов буде визначальним фактором впливу на 

обсяги молока і молочної продукції. В той же час, низькі закупівельні ціни 

на молоко, як сировину і високі ціни на молочну продукцію переробних 

підприємств та націнки у торговій мережі провокують стагнацію 

внутрішнього ринку і зростання цін на неорганізованих ринках, які майже 

зрівнялися із цінами у супермаркетах. 

 Купівельна спроможність громадян не сприяє розширенню 

внутрішнього ринку молока і молочних продуктів. 

 Розрахунки показують, що сьогоднішні обсяги реалізації молока і 

молочних продуктів за цими каналами не забезпечують окупності 
утримання корів на сімейних фермах домогосподарств. Саме, економічна 

складова стає причиною значних втрат ресурсів молока і поголів’я корів, в 

тому числі і в господарствах населення так, як для окупності затрат на їх 

утримання при цінах продаж за минулий рік 2840,8 гривень за тонну                               

(11 євроцентів за 1 літр при 26 у сусідній Польщі) необхідно продати з 

двору майже 5 т молока базисної жирності, що більше фактичного надою на 

корову за цей період. 
Окупність утримання корови у 

домогосподарстві при досягнутій сьогодні 
продуктивності наступить лише при товарності 
(реалізовано молока з двору до надоєного) не 
менше 80 відсотків і ціні 5010 гривень за тонну 
(затрати на      утримання корови розраховані по 
методиці ООН ФАО і Сумського НАУ з 
врахуванням інфляції за останні два роки).  
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Незадоволені цінами і сільгоспвиробники у яких технологічні процеси 

одержання молочної   продукції наближаються до європейських, про те отримана 

виручка за продану на переробні підприємства сировину не в повній мірі 

забезпечує окупність її виробництва. За сьогоднішніх умов, саме 

товаровиробники молока, особливо сімейні ферми домогосподарств населення 

найбільше потерпають від «несправедливих цін» і потребують захисту держави 

від недобросовісної конкуренції на монополізованому ринку, цю ситуацію також 

вже відчувають і підприємства молочної промисловості. Те, що відбувається на 

молочному ринку України, особливо в її західних регіонах, набуває ознак 

руйнівного характеру, а саме: споживчі можливості населення практично 

вичерпані (високі, нічим необґрунтовані ціни на молочну продукцію в торгівлі і 

на продовольчих ринках), молокопереробні підприємства вже не спроможні 

нарощувати виробництво і зменшують заготівлі молока (відсутній збут), 

домогосподарства населення вже не бажають утримувати поголів’я корів за 

рахунок власних коштів (не витребуване молоко через низькі заготівельні ціни). 

Особливо негативним фактором у цих процесах є те, що всі ланки молочного 

продуктового ланцюга, які знаходяться над товаровиробником зацікавлені в 

одержанні максимальної долі прибутків, тому ні хто, в повній мірі не буде 

займатися проблемами сільського населення, яке виробляє стратегічний для 

життя, молочний продукт. Ланцюг руху молока від ферми до столу споживача і 
надалі залишатиметься з розірваними інтересами його учасників, а це не може 

продовжуватися довго, без значної шкоди для всіх. Досліджуючи природу 

ціноутворення в сьогоднішніх умовах, приходимо до невтішних для суспільства 

висновків, що останнє, як раз і є головною причиною негативних процесів, які 

відбуваються на молочному ринку України. Наведу декілька прикладів.   

Молочні продукти відомих брендів 
в одному із супермаркетів м. Львова 
станом за 13.12.2015 року мають 
наступну у ціну: молоко 2,5% жирності, 
17,38 грн/л. Базисна жирність по якій 
закупляють молоко від корів населення 
згідно ДСТУ 3662-97 складає 3,4% і 
закупівельної ціни – 3,20 грн / л, для 
порівняння перераховуємо молоко до 
єдиного стандарту по жирності і 
одержуємо продажну ціну в торгівлі  –  

23,64 грн. Питома вага виробника молока до кінцевої ціни в торгівлі складає 
лише 13,5 відсотків, що явно не стимулює останнього до збільшення продажів 
на переробні підприємства. Відповідно, молоко ультра пастеризоване 2,5% 
жирності 26,74 грн/л. При доведенні його до базисної жирності ціна зростає   

http://www.stb.ua/wp-content/uploads/2015/03/bc1c8b32de5165a350a15bf57f82771d_large.jpeg
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до 36,37 грн/л, а питома вага виробника знижується до 8,8%. 

У м. Бар  Вінницької області, станом на 11.03.2016 року, один із 

продуктових магазинів, молоко пастеризоване відомого бренду 0,5% жирності, 

реалізував за ціною 18,36 грн/л. з  вхідною ціною в магазин від переробного 

підприємства 15,30 грн/л. Для порівняння, перерахуємо ціну молока через 

базисну жирність в 3,4%, при тому, що закупівельна ціна від господарств 

населення складала 3,20 грн/л і одержимо ціну по якій відпускалося молоко для 

споживачів в 124,85 гривень. Уже, в цьому випадку питома вага виробника до 

кінцевої ціни продаж в магазині зменшилася до 2,57 відсотків. Місто Вінниця, 

один із супермаркетів, молоко ультра пастеризоване, 1,027 літра, 1% жирності, 

відпускною ціною 22,90 гривень. Перерахунок ціни до базисної жирності 3,4% і 

доведення місткості до 1 літра збільшує її до 75,81 грн, питома вага 

товаровиробника – 4,2 відсотки. Цікаво, що таке ж саме молоко, цього ж бренду, 

жирністю 2,5 % має таку ж саму ціну, як і 1% – 22,90 грн/л, а 3,2% – ціну 25,90 

грн./л. При доведенні до базисної жирності в 3,4% і до 1 літра, ціна першого 

зростає до 30,35 грн /л., а другого до – 26,80 грн./л. Здоровим глуздом пояснити 

подібні підходи до ціноутворення неможливо, але споживачі сьогодні змушені 

миритися з подібним становищем.      

Таких прикладів можна привести безліч, але 
виникає цікаве запитання? Чому в демократичній, з 
розвинутою економікою Америці, де не впливають 
не ринковими методами на ціноутворення, 
встановлені на законодавчому рівні, обов’язкові до 
виконання, в ланці «товаровиробник – переробне 
підприємство – торгівля» чіткі правила, яких 
перераховані гравці мусять дотримуватися, при тому 

що питома вага кожного до кінцевої ціни продаж споживачам складає, 

відповідно: 20-47 відсотків. Подібні підходи спостерігаються і в сусідній до нас 

Польщі, де частка виробника молока від кінцевих цін продажу складає більше 

50 відсотків.      

При подібних підходах до встановлення цін на молочну продукцію від 

кінцевих продаж, останні для українських товаровиробників могли б зрости до 

11-18 гривень за 1 літр молока базисної жирності, відповідно до діючих 

стандартів. Стає зрозумілим, що вітчизняний виробник при таких цінах не 

тільки не вирізав би поголів’я корів, а навпаки, останнього потрібно було б 

зупиняти, як це відбувається в Канаді, де згідно діючого законодавства фермер, 

щоб ввести в стадо первістку, повинен заплатити в бюджет держави 30 тисяч 

канадських доларів. Де – хто із скептиків заперечить, що молоко від корів 

населення низької якості і матиме рацію, не звернувши увагу або не розуміючи 

http://sadoved.com/sites/default/files/uploads/posts/2012-08/1344413473_379633.jpeg
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того, що у вим’ї здорової тварини, чи то на комплексі, чи в дядьківському хліві, 

останнє завжди стерильне і головне завдання, яке постійно стоїть перед 

виробником, як його таким доставити на переробку. Тому, подібний підхід до 

ціноутворення на молочну продукцію, особливо для невеликих селянських і 

фермерських господарств населення, які домінують сьогодні в Україні, міг би 

стати потужним мотиваційним фактором до зростання продуктивних, якісних і 

товарних характеристик виробництва молока і підвищення ефективності 

господарювання. Якщо, на сьогодні селянин одержує від кінцевих продаж лише 

2,57-4,2-8,8-13,5 відсотків, а решту на шляху до споживача, монопольні 

посередники, то в цій ситуації ті, що виробляють молоко і ті, що його 

споживають, заздалегідь приречені і це на сьогоднішній день являється 

найголовнішим протиріччям, яке з однієї сторони призводить до знищення 

поголів’я корів в господарствах населення, а з іншої – до неповного 

забезпечення громадян фізіологічною нормою споживання молочною 

продукцією.  

Все це, вкрай негативно впливає на споживчий попит на молочну 

продукцію в Україні, який в практиці залежить від двох об’єктивних факторів, 
по-перше: низьких доходів населення, в основному зарплат і пенсій, а також, 

неможливістю продати вироблену у домогосподарстві продукцію по окупних і 

дохідних цінах, по-друге: від високого, ні чим необґрунтованого ціноутворення 

на споживчу продукцію, в тому числі і на молочну, про що було сказано вище. 

Подібні протиріччя в суспільстві можливі у трьох випадках, а саме: відсутності 

належного контролю зі сторони державних органів, повного домінування 

монопольних структур на внутрішньому споживчому ринку і дієвої конкуренції 

зі сторони високоорганізованого кооперативного сектору економіки, який 

обов’язково присутній в ринковій економіці розвинутих країн світу і Європи. 

Порушення конкуренто-ринкового механізму зумовлює невиправдане 

завищення цін, погіршення позицій споживачів, особливо в сфері задоволення 

попиту. Тому в умовах самостійності господарюючих одиниць конкуренція 

відіграє надзвичайно важливу роль його саморегуляції. 

Застійні явища в ринковій економіці триватимуть доти, поки не з’явиться 

на ринку сильний конкурент, який стане загрозою монопольному положенню 

певних великих гравців. В цьому випадку, суцільна обслуговуюча неприбуткова 

кооперація і є тим сильним конкурентом, присутність якого на ринку створює 

сильне конкурентне середовище, яке в змозі реально впливати на механізми 

ціноутворення і зменшення цінового тиску на кінцевого споживача. Мотивація і 

висока конкурентоздатність в особі ефективних кооперативних структур, 

можуть стати потужним фактором розвитку національної економіки. 

Продовження статті у наступних випусках видання. 
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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. 

 «Концерн Хлібпром»  виготовив 

 до Великодня 250 тисяч пасок  

ПАТ «Концерн Хлібпром» виготовив до 

свят у Львівській та Вінницькій областях                                

250 тисяч пасок. Як зазначили у компанії, 

незважаючи на спадаючий темп хлібобулочного 

ринку, попит на  великодню продукцію 

«Хлібпрому» з року в рік залишається сталим. 

Експерти пов’язують це з одного боку з 

міцними традиціями в регіонах своєї 

присутності, а з другого – з давніми 

рецептурами і натуральними складниками, щ о 

дозволяють промисловим виробам конкурувати 

з домашніми. 
На 6 заводах компанії випікають паски кількох різновидів вагою від 100 до 

500 грам, а також – кондитерські вироби «Ягнята».  Окрім класичних для 

областей виробів із родзинками, на підприємстві виготовляють також 

подарунковий асортимент – паски з шоколадом, мигдалем та цукатами.  

Паски реалізовуються у торгових мережах під ТМ «Хлібна хата» та 

«Вінницяхліб». Частина з них експортується до Німеччини.   

Великодню продукцію компанія також передає на благодійні цілі. Їх 

отримують дитячі будинки, інтернати, малозабезпечені сім’ї, ветерани та 

учасники АТО.  

  

Джерело: “Концерн Хлібпром” 
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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 графіки 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 31.05.2016 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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Джерело: www.agroport.ua/lviv 
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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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Контактна інформація: 79005, м. Львів, пл. Петрушевича, 3, к. 233 

тел./факс: +38 (032) 242-54-46; www.oikocredit.org.ua 
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ТзОВ Торговий дім «Аміко-Кераміка» (под.№32857115), Волинська область, 

м.Луцьк, вул.Гончара,3. 
Лот 1 – 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 2 – Крисолов, Виробник – Ізраїль, 2012 р.в. термін придатності – 
безстроковий. Екологічна самоклеюча в кількості – 11853 шт. ціна за од. – 8,42 грн. 
Поч. вартість – 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 29.04.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білокачанна  7,50 8,00 9,00 

Кабачок   30,00 32,00 35,00 

Морква нантська 5,50 6,00 7,00 

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

Капуста пекінська 12,00 15,00 17,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

28,00 29,00 30,00 

Cалат Лолло Біондо 10,00 15,00 20,00 

Цибуля-порей 17,00 18,00 18,00 

Цибуля ріпчаста  5,80 6,00 6,50 

Селера корінь 25,00 25,00 30,00 

Картопля Белароса  3,00 3,50 3,80 

Гриб печериця  20,00 22,00 24,00 

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.  60,00 65,00 65,00 

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  шия 
безкісткова 

80,00 82,00 82,00 

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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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Конференція з 

 аграрного права 

13 травня 2016 р. 

 

м. Київ, вул. Ярославів 

Вал 22, готель 

Radisson BLU  

www.uba.ua 

Третій Agri Invest форум: 

"Україна: Створення нової 

інвестиційної стратегії» 

17 травня 2016 р. 

 

м. Київ, готель Ramada 

Encore,    вул. Столичне 

Шосе 103 

 

www.agroinvestforum.com/2016 

Круглий стіл  ”Аграрна 

освіта: очікування 

бізнесу” 

19 травня 2016 р. 

 м. Київ, 

 вул. Басейна, 6, ТРЦ 

«Мандарин Плаза»,  

(8-ий поверх) 

www.ucab.ua 

Сьома міжнародна 

конференція  “Ягодиы 

України-2016: заморозка і 

свіжий ринок” 

19- 20 травня 2016  р. 

 

м. Черкаси, вул. Фрунзе, 

145, готель «Апельсин»  
www.fruit-inform.com 

Конференція-практикум 

“Ефективний елеватор – 

прибутковий бізнес” 

26-28 травня 2016 р. 

 

Полтавська обл.,  

м. Лубни, пр. 

Владимирский, 110/1 

www.apk-inform.com 

П’ятнадцята міжнародна 

конференція 

“Зерновий форум & 

Maritime days-2016” 

26-28 травня 2016 р. 

 

м. Одеса, 

готель “Чорне  море”, 

Парк Шевченко 

www.apk-inform.com 

Регіональний семінар 

«Вихід українських 

агропідприємств на ринки 

ЄС» 

01 червня 2016 р. 

м. Кам’янець-

Подільський,  

готель «Клеопатра», 

вул. Татарська, 19  

www.ucab.ua 

Конференція 

 «Український інноваційний 

агропромисловий форум 

2016» 

09 червня 2016 р.  

м. Київ, готель 

InterContinental Kyiv, 

вул. Велика 

Житомирська, 2А 

www.a7сonf.com/agri 

Зарубіжні події 

Міжнародна ярмарка 

продовoльства та 

екологічних продуктів 

“Organic” 

7-8 травня 2016 р. 

 

Польща, 

м. Щецин 
www.mts.pl 

Міжнародна виставка 

технологій садівництва 

“GreenTech” 

14-16 червня 2016  р.  
Нідерланди, 

м. Амстердам 
www.greentech.nl 
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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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