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Фермерський ярмарок  

“Добрі традиції Галичини” 

 у Львові” 

6-8 травня у Львові з ініціативи  

Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської ОДА на площі 

перед Палацом мистецтв вперше  

проведено фермерський ярмарок  

“Добрі традиції Галичини”. 
 

Запропоновані виробниками Львівщини сири, ковбаси, м'ясо, кондитерські 

вироби та хліб, меди та варення,  банош та бограч, а також органічна продукція 

з сої дозволили відвідувачам насолодитися смаком автентичної національної 

кухні та придбати якісні продовольчі товари. 

Крім торгівлі та приготування страв, відбулися різноманітні ремісничі 

майстер-класи. Представлено гостям і музичну програму від 

народних  колективів Львівщини та гостей із Хорватії. 
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Графік проведення мандрівних ярмарків  

“Добрі традиції  Галичини” на Львівщині 

Район Дата  Місце проведення  

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  

травень, 2016 / № 9 (32) 

Джерело: Львівська аграрна палата 
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Дружні візити делегацій 

 польських фермерів на Львівщину 

У першій половині травня п.р. 

Львівщину відвідали фермери Аграрних 

палат Люблінського на Опольського 

воєводств Польщі.   

В рамках програми перебування фермери дружньої Польщі ознайомилися 

з діяльністю господарств області, відвідали ринок сільськогосподарської 

продукції “Шувар”, підприємство з виробництва i сублімації ягід та овочів 

“Галфрост”, а  також інші об’єкти. 

Під час зустрічі з представниками від Департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації, Львівської аграрної палати сторони 

обмінялися думками про можливі напрямки співпраці, а також окреслили 

напрямки для обміну досвідом. Зокрема, вони домовились, що українські 

аграрії візьмуть участь у великій сільськогосподарській виставці у Сипно. 

Натомість запросили польських колег взяти участь у міжнародному форумі 

«AGROPORT West», який 26-28 травня представить потенціал виробників 

агропромислового комплексу Західної України у Міжнародному аеропорту 

“Львів” імені Данила Галицького. Окрім того, дійшли згоди про організацію 

тематичних зустрічей та круглих столів для обміну досвідом між аграріями. За 

результатами візиту напрацьовано проект Угоди про співпрацю.  

Перебуваючи на Львівщині польські колеги також ознайомилися з 

пам’ятками культурно-історичної спадщини та архітектури.   

Джерело: Львівська аграрна палата 
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Ярмарок органічної та натуральної продукції на Львівщині 

14-15 травня у Львові в межах проведення фестивалю                         

“Львів Еко-Фест 2016” проведено ярмарок органічної продукції. 

Протягом двох днів львівяни та гості міста мали змогу придбати 

сертифіковану органічну продукцію,  яку  запропонували                                                                                 

виробники з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської,  

Закарпатської, Херсонської, Вінницької, Чернігівської та Харківської 

областей. 

Виробники органічної продукції докладно розповідали 

відвідувачам ярмарку про технології вирощування рослинницької  

продукції та особливості переробки за еко-технологіями, що дозволяє 

забезпечити здоров’я споживачів.  

 Джерело: Львівська аграрна палата  
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У Червонограді запрацює  

новий сучасний хлібзавод  

З 17 травня 2016 року у Червонограді запрацює хлібзавод, який щодоби 

випікатиме до 20 тонн хлібобулочних виробів 30-ти найменувань під торговою 

маркою “Кристинопіль хліб”. Про це повідомив член ради директорів                            

ТзОВ “Київ-Захід” Сергій Вишневський. 

“На новому заводі використовуватимуть традиційні технології виробництва 

хліба за класичними державними стандартами України з вітчизняної сировини. 

Велику увагу також приділятимуть якості, – розповів Сергій Вишневський.                                        

– Bідтак, усі види продукції виготовлятимуть без штучних поліпшувачів смаку. 

Крім того, на підприємстві дотримуватимуться принципів соціальної 

відповідальності. Зокрема, продукція ТМ “Кристинопіль хліб” відповідатиме всім 

нормам для постачання в заклади освіти, а перша партія необхідних в зоні АТО 

хлібобулочних виробів передадуть з волонтерами червоноградського 

“Автомайдану”. 

За словами С.Вишневського, виробничі лінії заводу оснащені сучасним 

обладнанням фірм Kumkaya, Fimak, Імпексмаш. Інноваційною є система 

шнекової подачі борошна, що розроблена європейськими фахівцями, Spiromatik. 

Опалення та виробничі потужності забезпечуються енергоощадною 

технологією пелетного палива. Це дозволяє підприємству не залежати від 

постачальників газу з інших країн. 

З метою мінімізації контакту працівників із сировиною використовуються 

найновіші дозувальні комплекси. До речі, на підприємстві працюватиме 150 

робітників. 
Джерело: www.loda.gov.ua 
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Зміна системи оподаткування  

не впливає на податковий період 

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податковими 
(звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім окремих 
випадків, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Однак, виробники 
сільськогосподарської продукції, визначені в ст. 209 ПКУ, можуть обрати річний 
податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року 
і закінчується 30 червня наступного звітного року. 

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною 
діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать 
підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного 
виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків 
загальної суми доходу. 

Отже, якщо виробник сільськогосподарської продукції, який з 01.01.2016 р. 
перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему 
оподаткування, отримав за підсумками попереднього звітного (податкового) року 
дохід від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва у 
розмірі не менш як 50 відсотків загальної суми доходу, то такий 
сільськогосподарський товаровиробник може для цілей оподаткування податком 
на прибуток використовувати річний податковий період, який починається з 1 
липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. 

При цьому такому платнику слід подати окремо декларацію з податку на 
прибуток підприємств за період з 01.01.2016 p. по 01.07.2016 p., а починаючи з 1 
липня 2016 року можна застосовувати річний податковий період, який 
починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня 
наступного звітного року. 
Джерело: www.agroconf.org 

Cемінар “Експортно-імпортна діяльність  

в умовах нових викликів і пріоритетів” 
 

01 червня 2016 р. у Львові відбудеться cемінар “Експортно-імпортна 

діяльність в умовах нових викликів і пріоритетів”. Для участі у семінарі 

запрошуються фахівці підприємств та інші зацікавлені особи. Попередня 

реєстрація обов’язкова. Детальна інформація та реєстрація на семінар: 

+38 032 295-01-25, +38 032 297-05-61.  Місце проведення: м. Львів, готель 

«Дністер», вул.Яна Матейка, 6. Початок : в 10:00 год. 

Джерело: www.lcci.com.ua 



9 травень, 2016 / № 9 (32) 

Держпродспоживслужба підготувала 

законопроект у сфері безпечного обігу 

пестицидів 

 Після 08 квітня 2016 р. із опублікуванням в Офіційному віснику України 

(№ 26) наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 39 “Про затвердження 

Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного 

реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього 

заінтересованим суб’єктам”, зареєстрований в Мін’юсті 12 березня 2016 року  

№ 382/28512, розпочато процес державної реєстрації потужностей. 

Оператор ринку харчових продуктів, який провадить діяльність, що 

відповідно до вимог Закону України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів” не вимагає отримання 

експлуатаційного дозволу, зобов’язаний подати до територіального органу 

Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію потужності, яка 

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

продуктів. 

Держпродспоживслужба інформує, що державній реєстрації підлягає 

кожна окрема потужність оператора  ринку. 

Дежпродспоживслужба роз’яснила  порядок держреєстрації 

потужностей та порядок затвердження потужностей для експорту 

Держпродспоживслужба підготувала проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у сфері захисту рослин». Сьогодні 
сфера безпечного обігу пестицидів (засобів захисту рослин) потребує 
удосконалення з врахуванням норм європейського законодавства.  

«Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення та модернізація обліку 
та безпечного обігу засобів захисту рослин, підвищення рівня взаємної довіри 
між суб’єктами господарювання та державними фітосанітарними інспекторами, 
сприяння утвердженню партнерських відносин між державою та 
підприємцями», – сказано у тексті пояснювальної записки. 

Держпродспоживслужба очікує від прийняття проекту забезпечення 
громадського контролю у сфері захисту рослин, що дозволить вирішити низку 
завдань.  Зокрема щодо якості та безпеки сільськогосподарської продукції, 
виявлення фальсифікованих та неякісних пестицидів та подолання корупційних 
складових на даному рівні, що також дозволить оптимізувати порядок видачі 
допуску до робіт, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та 
торгівлею пестицидами і агрохімікатами, та проведення навчання фахівців у цій 
сфері. 
Джерело: www.kurkul.com  
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Порядок 

Проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного 

реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації  

з нього заінтересованим суб’єктам 
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ПОРЯДОК 

затвердження експортних потужностей, внесення  та виключення 

 їх з реєстру затверджених експортних потужностей 

Джерело: www.vet.gov.ua 
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Кошти субвенції з Державного бюджету, яка надається об’єднаним 

територіальним громадам для реалізації інфраструктурних проектів, мають бути 

використані до кінця цього року. Тому об’єднані громади повинні пришвидшити 

процес подання відповідних документів, оскільки від цього залежить можливість 

своєчасно та в повному обсязі реалізувати проекти з розвитку інфраструктури. 

«Ті громади, які ще не визначилися з першочерговістю проектів, котрі вони б 

хотіли реалізувати на своїй території, повинні поквапитися. Необхідно пам’ятати, 

що кошти субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних громад не є 

перехідними для них на наступний рік. Ці кошти громади можуть освоїти тільки 

в 2016 році. Тому не варто зволікати з подачею проектних заявок», – зазначив 

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства В’ячеслав Негода. 

Він також наголосив, що обласні державні адміністрації дають лише свої 

висновки щодо проектних заявок об’єднаних громад: «Обласні державні 

адміністрації не можуть погоджувати чи не погоджувати проектні заявки. Вони 

лише мають надати свої висновки до кожної такої заявки, що надійшла. Далі до 

розгляду заявок і наданих до них висновків приступає спеціальна комісія при 

Мінрегіоні». 

З 06 травня 2016 року вступив в дію наказ Мінрегіону № 82, який унормував 

механізм подачі проектних заявок та подальші кроки розробки і реалізації самих 

проектів розвитку інфраструктури. Наказом затверджено Форму проектної заявки 

на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. Наказом  також регламентовано, що виконавчі комітети 

рад об’єднаних громад можуть оформити проектні заявки та подати їх на розгляд 

обласних державних адміністрацій. Такі заявки облдержадміністрації повинні 

розглянути протягом п’яти робочих днів та надати свої висновки. Після цього 

весь пакет документів рада громади направляє спеціально утвореній при 

Мінрегіоні комісії. 

Слід зазначити, що Законом України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

передбачено субвенцію в обсязі 1 млрд. грн. 

Cубвенція надається у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів  

           

Об’єднані громади мають пришвидшити 

подання документів для використання субвенції 

на розвиток інфраструктури 
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України від 16.03.2016 р. № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад», для створення, модернізації інфраструктури об’єднаної 
територіальної громади та може спрямовуватись на: -  підвищення якості 
адміністративних послуг: створення ЦНАПів, сучасних систем організації 
управління громадою - комунікаційних мереж, баз даних; 

- реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних 
установ з метою їх використання чи адаптації до нових повноважень та потреб з 
обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій; 

- створення об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми 
власності, а саме: дороги, мости, переходи, що покращують доступність жителів 
поселень об’єднаної територіальної громади до об’єктів та установ у яких 
надаються адміністративні, соціальні та інші послуги; 

- закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних 
закладів, спецтехніки для комунальних підприємств; 

- будівництво водогонів, систем водовідведення, збирання та утилізації 
твердих побутових відходів, тощо; 

-  інші об’єкти, які є важливими для посилення економічної спроможності та 
забезпечення територіальної згуртованості громади. 
Джерело: www.kmu.gov.ua 
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     07 червня 2016 р. відбудеться прийом громадян начальником  Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області  Андрієм  Кавецьким у  

м. Червоноград. Прийом громадян проводитиметься в приміщенні відділу 

Держгеокадастру у м.Червонограді з 11.00 до 13.00 год. 

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

Джерело:www.zem-lviv.gov.ua 

травень, 2016 / № 9 (32) 

На Львівщині працівниками Держгеокадастру сформовано перелік зі 196 

земельних ділянок для сільськогосподарського виробництва державної 

власності (за межами населених пунктів), право оренди яких готується до 

продажу на земельних аукціонах цього року. Загальна площа земель, що 

пропонуються в оренду – 3708 га. 

Ділянки пропонуються в оренду у всіх районах Львівщини. Найбільше 

пропозицій подано у Дрогобицькому (29 земельних ділянок, площею 835 га), 

Бродівському (40 земельних ділянок, площею 639 га), Городоцькому (21 

земельна ділянка, площею 374 га) та Мостиському (15 земельних ділянок, 

площею 332 га) районах Львівської області. 

“Всі кошти від оренди державних сільськогосподарських земель надходять 

до місцевих бюджетів. Завдяки проведенню аукціонів вартість оренди лише 

зростає і надалі орендарі сплачуватимуть ці кошти щорічно”, – зазначив                           

А. Кавецький, начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

Проведення земельних аукціонів з продажу права оренди 

сільськогосподарських земель вже засвідчило свою ефективність: за цей рік 

продано право оренди 55 земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (терміном на 7 років), загальною площею 

1019,2 га. Орендарі сплачуватимуть майже два з половиною мільйони на рік до 

місцевих бюджетів за користування цими землями. 

Ознайомитися з переліком земельних ділянок, результатами проведених 

земельних аукціонів можна на сайті Держгеокадастру України за посиланням: 

www.torgy.land.gov.ua/auction 

Джерело:www.zem-lviv.gov.ua 

Львівщина пропонує інвесторам в оренду 

3,7 тис га сільськогосподарських земель 
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Кожен громадянин має право на 

безоплатне отримання земельної 

ділянки 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України кожен громадянин має 

право отримати у власність земельні ділянки шляхом їх безоплатної передачі  із 

земель державної і комунальної власності (п.6 ч.1 ст.81 Земельного Кодексу 

України) (ЗКУ). 

На земельну ділянку якого розміру можна розраховувати? 

Згідно із положеннями ч.1 ст.121 Земельного Кодексу України громадяни 

України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності у таких розмірах: 

- для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), 

визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 

території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське 

господарство; 

- для ведення особистого селянського господарства –  не більше 2,0 гектара; 

- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в 

селищах – не більше 0,15 гектара, в містах –  не більше 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва –  не більше 0,10 гектара; 

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара. 

Необхідно зазначити, що законодавством встановлені певні обмеження у 

правах набуття права власності на земельні ділянки. 

Зокрема, ч.4 ст. 116 Земельного Кодексу України передбачає однократне 

безоплатне отримання земельних ділянок у власність громадян у межах 

визначених норм по кожному виду користування («Передача земельних ділянок 

безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, 

провадиться один раз по кожному виду використання», ч.4 ст. 116 ЗКУ). 

Це означає, що кожен громадянин має право отримати у приватну власність        

6 земельних ділянок різного цільового призначення (згідно з переліком ст. 121 

ЗКУ). 

Водночас, у разі отримання безоплатно земельної ділянки, наприклад, для 

ведення садівництва у розмірі 0,10 гектара (законодавством закріплено 

максимально 0,12 гектара), Ви не зможете у майбутньому отримати решту (інші 

0,02 гектара). 

травень, 2016 / № 9 (32) 
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Які дії мають передувати факту підтвердження права власності на 

земельну ділянку. 

1.  Для того, щоб набути право власності на земельну ділянку шляхом її 

безоплатної приватизації, перш за все, ця земельна ділянка повинна бути вільною 

(власники повинні бути відсутні). Для цього необхідно зв'язатися з органом, 

уповноваженим здійснювати розпорядження земельними ділянками державної 

або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної ділянки у 

власність. 

Таким органом щодо земель комунальної власності, переважно розташовані 

в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо 

земель державної власності, які, як правило, розташовані за межами населених 

пунктів, є: 

- при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого 

селянського господарства – Головне управління Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру в області; 

- при наданні земельних ділянок в інших випадках – райдержадміністрація. 

До клопотання Ви повинні додати: 

- викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити в 

районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні 

матеріали, на яких слід відзначити бажане місце розташування земельної ділянки; 

- погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що 

перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід 

роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному 

навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського 

господарства); 

- копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина 
України). 

За результатами розгляду Вашого звернення, уповноважений орган повинен 

прийняти рішення про надання Вам дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки або надати відмову у його наданні. 

При чому, рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки відповідним органом влади має бути 

прийнято в місячний термін! 

В іншому випадку у разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання 

відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який 

передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування 

відповідно до повноважень, визначених ст. 122 ЗКУ, не надав дозволу на 

розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, 

то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель 

травень, 2016 / № 9 (32) 
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державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення 

зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою 

без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган 

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового 

повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. (абз.3 ч.3 ст.123 ЗКУ). 

До того ж, необхідно звернути увагу на те, що рішення про відмову у наданні 

Вам дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки має бути мотивованим. Підставами відмови відповідно до ст. 118 ЗКУ 

можуть бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів 

населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і 

техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно – територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 

впорядкування територій населених пунктів. Цей перелік є вичерпним. В інших 

випадках відмова є протиправною та матиме наслідки для посадових осіб органів, 

які відмовили у наданні зазначеного вище дозволу. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

травень, 2016 / № 9 (32) 
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Стратегія розвитку територіальних громад 

Громадська організація “Інститут громадського захисту” створив 

Регіональний ресурсний центр з розвитку місцевої демократії. В українців є 

багато важливих завдань, а з проголошенням децентралізації влади такий 

центр для місцевої демократії конче потрібний. 

Децентралізація влади – це передача повноважень, ресурсів та 

відповідальності територіальним громадам сіл, селищ та міст. І тепер  

територіальні громади  стають головними діючими особами в своїй історії. 

Вони мають  всі можливості самостійно вирішувати питання місцевого 

розвитку територіальної громади. Слід зазначити, що основою 

життєдіяльності територіальної громади завжди буде економічний розвиток, 

який повинен бути направленим на підвищення якісного рівня життя 

громадян. Щоб  знати, куди рухатись територіальній громаді далі, потрібна 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Для цього потрібно 

попрацювати над визначенням: 

-  початкових умов для розвитку територіальної громади – її економічного 

стану, наявної інфраструктури, чисельності та структури населення, тенденцій 

зміни цих та інших основних характеристик; 

-  амбітного, але реалістичного бачення того стану територіальної 

громади, яким його хоче бачити територіальна громада; 

-  наявних сильних і слабких сторін громади, які сприяють чи заважають 

реалізації бачення, а також зовнішніх щодо громади можливостей і загроз, 

реалізація яких може ці умови, відповідно, покращувати чи погіршувати; 

-  основних цілей, яких громаді необхідно досягти для реалізації бачення, 

спираючись на її відповідні сильні сторони та долаючи відповідні слабкі 

сторони, враховуючи шанси появи нових можливостей та страхуючись від 

загроз; 

-  планів дій (переліків послідовних завдань, проектів з призначеними 

виконавцями та передбаченими конкретними ресурсами) для досягнення 

кожної з основних цілей, виходячи з ієрархії цілей, базуючись на термінах, 

заснованих на реалістичних перспективах залучення ресурсів, необхідних для 

цього. 

Загалом планування розвитку тергромади є плануванням                                   

«до майбутнього». 

Ігор Гук,  керівник ГО “Інститут громадського захисту”  
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Таке планування має важливі переваги, зокрема: 

- є стійкішим, бо, за умови дотримання методики, є 

менш залежним від зміни управлінських команд; 

- дозволяє використовувати наявні ресурси для розвитку 

націлено, тобто з більшою користю; 

- сприяє відходу працівників виконавчих органів ради від шаблонного 

мислення та стимулює новаторські підходи; 

- згуртовує територіальну громаду навколо цілей її розвитку та сприяє її 

самоусвідомленню; 

- забезпечує умови для доступу територіальної громади до позичкових 

ресурсів та ґрантів. 

Стратегія розвитку територіальних громад спрямовується на вирішення 

виключно тих завдань, які підтримуються всією територіальною громадою. 

      Аналіз внутрішніх факторів та використання потенціалу територіальної 

громади (слабкі та сильні сторони) можна провести на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України № 1186 від 16 листопада 2011 року за наступними 

категоріями: - природно-ресурсний потенціал; - економічний потенціал;                           

- науково-технічний потенціал; - стан навколишнього природного середовища;                 

- трудовий потенціал; - рекреаційний потенціал; - рівень природо-технічної 

безпеки;   - просторово-економічний потенціал; - людський потенціал; - розвиток 

інфраструктури. 

Розроблена Стратегія розвитку територіальної громади повинна бути не 

лише документом на папері, а інструментом майбутніх позитивних змін у 

територіальній громаді. ЇЇ реалізація має бути головною метою його створення. 

Виконання Стратегії повинно здійснюватись таким чином, щоб демонструвати 

жителям села, селища, міста на конкретних прикладах, що реалізація 

запланованих заходів поступово наближається до визначеної мети соціально-

економічного та культурного розвитку села, селища, міста. Цьому  повинні 

сприяти депутати територіальної громади. 

Депутати територіальної громади повинні постійно інформувати жителів 

села, селища, міста щодо стану реалізації Стратегії. Таке інформування може 

здійснюватись через засоби масової інформації (місцеві газети), загальні збори 

жителів громади.  

Депутати  територіальної громади могли б проводити моніторинг виконання 

Стратегії  розвитку територіальної громади. 
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Основними завданнями такого моніторингу є: 

• аналіз досягнення запланованих результатів і виявлення причин 

невиконання окремих заходів щодо досягнення результатів по окремим 

пріоритетним напрямків соціально-економічного та культурного розвитку 

територіальної громади; 

• формування рекомендацій з метою корегування Стратегії; 

• аналіз змін зовнішнього середовища (законодавства України, конкуренції 

в регіоні тощо); 

• аналізу змін у територіальній громаді в результаті виконання заходів 

Стратегії; 

Крім проведення моніторингу депутати територіальної громади 

здійснюють контроль за виконанням окремих запланованих заходів щодо 

досягнення результатів передбачених в Стратегії  розвитку територіальної 

громади. Всі, хто входить в територіальні громади села, селища, міста, можуть 

зацікавитися Стратегією розвитку своєї територіальної громади і сприяти її 

впровадженню. 

Детальнішу інформацію про Стратегії розвитку терторіальних громад  

можна одержати на сторінці громадської  організації  в соціальній мережі: 

https://www.facebook.com/Gromada.Lv  або у автора даної статті за  

телефоном: 067-5877588. 

Родзинкою львівського форуму стане 3-денний Національний конкурс шеф-кухарів                               

«Дні української кухні». Он-лайн реєстрацію для участі у конференції ВІДКРИТО: 

http://agroport.ua/lviv/ 



21 травень, 2016 / № 9 (32) 

Поради стосовно захисту саду 

Сергій Оратівський, завідувач лабораторії 

садівництва Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Для захисту садів від шкідників і хвороб потрібно в комплексі 

застосовувати фунгіциди, інсектициди, акарициди та біологічно активні 

речовини, чергуючи при обприскуваннях препарати, які належать до різних 

хімічних груп, щоб попередити появу резистентних до фунгіцидів рас збудників 

хвороб та стійких до інсектоакарицидів популяцій комах та кліщів. Слід також 

брати до уваги температуру повітря, відносну вологість, фенологічну фазу 

розвитку рослини та шкідника. 

  

Плодові дерева 

Щоб досягти високої ефективності в боротьбі з паршею та борошнистою 

росою, потрібно перші обприскування проводити на початку розвитку 

збудників хвороб до поширення їх у саду. Тому надто важливо вчасне 

обприскування на початку розпускання бруньок та під час відокремлення 

бутонів. 

Перше обприскування слід проводити у фазу розвитку яблуні “зелений 

конус”. Доцільно застосовувати фунгіциди: хорус або медян екстра з 

додаванням препарату нурел-Д, які при досить низькій температурі показують 

високу ефективність проти попелиць, листогризучих довгоносиків та 

рослиноїдних кліщів. Якщо на час обприскування стоїть тепла погода, то проти 

шкідників можна скористатися препаратами каліпсо, актара і Бі-58 (новий). 

Перше обприскування яблуневого саду проти хвороб можна провести одним із 

мідьвмісних препаратів (чемпіон, Медян Екстра, купроксат). 

Під час відокремлення бутонів проводять обприскування топсіном-М 

проти хвороб з додаванням моспілану проти листовійок та яблуневого 

пильщика. 

За найновішими даними проти дорослих комах яблуневого пильщика 

ефективні інсектициди каліпсо і моспілан. Можливість використання цих 

інсектицидів в боротьбі з яблуневим пильщиком в період рожевого бутону є 

кроком вперед в напрямку реалізації інтегрованої системи вирощування плодів 

(не токсичні для корисної фауни). 
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Одразу після закінчення цвітіння проводять обприскування системними 
фунгіцидами: хорус або топсином-М з додаванням препарату конфідор максі. 

Через 10-12 днів після цвітіння проводять обприскування баковою сумішшю 
стробі з скором проти парші і борошнистої роси. При високій чисельності кліщів 
обприскують акарицидами  енвідор, рімон та ін., або біологічним препаратом 
актофіт. 

Високий ефект дає поєднання фунгіцидів та інсектицидів під час захисту 
яблуневого саду від ураження збудниками хвороб та пошкодження шкідниками з 
чергуванням контактних та системних фунгіцидів, що належать до різних 
хімічних груп. 

Метеликів яблуневої плодожерки в літній період відловлюють за допомогою 
феромонних пасток, а на присадибних ділянках – з допомогою ловчих коритець з 
патокою, компотом, хлібним квасом і іншими пахучими приманками. Після збору 
врожаю стовбури дерев очищають від верхнього відмерлого шару кори, в якому 
ховаються шкідники. Всі пошкоджені, гнилі та муміфіковані плоди збирають і 
знищують. Спалюють також все сміття і залишки пакувального матеріалу, в якому 
можуть знаходитися шкідники і збудники хвороб. 

За наявності опадів через кожні 12-
14 днів проводять обприскування 
фунгіцидами:  косайд, дітна М-45, 
імпакт, топсіном-М та ін. 

У першій декаді серпня, за 
наявності опадів, слід обприскувати 
зимові сорти яблуні топсіном-М.  Це не 
тільки захищає плоди від ураження 
паршею, а й покращує  збереженість  
плодів під час зберігання. 

 
Слива та алича  
Захист насаджень сливи та крупноплідної аличі розпочинають у квітні –  

травні (у фазу відокремлення бутонів) обприскуванням одним із мідьвмісних 
препаратів. Якщо в цей час спостерігається велика кількість шкідників: 
попелиць, пильщиків, кліщів, листогризучих гусениць, травневих хрущів, то 
обприскування проводять одним з інсектицидів – каліпсо, моспілан, конфідор 
максі. 

У кінці цвітіння культури розвішують феромонні пастки або гумові кільця, 
просочені атрактантом сливової плодожерки для встановлення її чисельності та 
періоду льоту. 

Через 5 днів після закінчення цвітіння проводять обприскування хорусом 
або одним із мідьвмісних препаратів проти клястероспоріозу і моніліозу.                      
При необхідності додають інсектициди проти шкідників. 
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Під час відродження гусениць другого 
покоління сливової плодожерки розвішують 
гумові кільця ПАК-1К. А при великій 
кількості шкідника пізні сорти сливи 
обприскують інсектицидами. 

При масовій появі кліщів у період 
вегетації проводять обприскування 
біологічними препаратами (акт офіт та ін.) 

Через 20 днів після закінчення цвітіння сливи слід вирізувати і спалювати 

гілки, уражені моніліозом. Доцільно вирощувати сорти слив, стійкі до 

грибкових хвороб та шарки.  

Вишня та черешня 

На вишні і черешні перше обприскування мідьвмісним препаратом 

(чемпіон, медян екстра) проводять на початку розпускання бруньок у фазу 

“зелений конус”. 

Під час висування і відокремлення бутонів, проти попелиць, довгоносиків, 

листогризучих гусениць проводять обприскування енжіо, каліпсо  з додаванням 

чемпіон проти хвороб. 

Відразу після закінчення цвітіння проти кокомікозу, плямистостей листків, 

плодової гнилі проводять обприскування топсін-М, хорус. При наявності 

шкідників додають вище перелічені інсектициди. 

Після збирання врожаю і ще раз через 12-14 днів (при наявності хвороб і 

шкідників) обприскування проводять мідьвмісними препаратами з 

додаванням інсектицидів (золон або інших дозволених препаратів). 

При масовій появі кліщів у період вегетації проводять обприскування 

біологічними препаратами (актофіт та ін.). 

Через 8-10 днів після попереднього 

обприскування проти кокомікозу, плодової 

гнилі, клястероспоріозу та інших хвороб 

застосовують хорус. 

Через 12 днів після початку льоту 

вишневої мухи (орієнтовно    початок   цвітіння    

білої   акації) обприскування проводять 

інсектицидами золон або каліпсо з додаванням 

топазу проти хвороб. 
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Кущові ягідники 
На кущових ягідниках (смородина, порічка, аґрус) до розпускання 

бруньок (в період спокою ) в боротьбі з основними шкідниками і хворобами 
згрібають і спалюють листя, перекопують під кущами, обрізують верхівки 
пагонів, уражені борошнистою росою та гілки зі склівкою, видаляють 
пошкоджені кліщем бруньки. 

Перед цвітінням культур проти смородинової галиці, пильщика, 
брунькової молі, листокруток, попелиць застосовують актеллік, проти 
брунькового кліща – енвідор; проти, антракнозу, бокальчастої іржі, 
американської борошнистої роси – байлетон або топсін-М. 

Після цвітіння проти комплексу хвороб обприскування проводять 
байлетоном, топсином-М або топазом. 

Через 7-10 днів після закінчення цвітіння розвішують феромонні   пастки   
для   відлову смородинної склівки. 

Для отримання високопродуктивних насаджень кущових ягідників слід 
закладати оздоровленим садивним матеріалом і використовувати сорти стійкі 
до грибкових хвороб. 

Після збирання врожаю проти 
пильщиків, попелиць застосовують актеллік з 
додаванням фунгіцидів проти хвороб. Проти 
павутинного кліща застосовують біологічний 
препарат актофіт. 

У серпні на аґрусі (при наявності 
пильщиків) застосовують препарат актеллік. 

Суниця  
У насадженнях суниці ранньою весною згрібають та спалюють рослинні 

рештки, в яких можуть зимувати шкідники та збудники хвороб. 
У квітні на початку відростання листя проводять обприскування одним із 

мідьвмісних препаратів або хорусом проти білої і бурої плямистостей, 
борошнистої роси, сірої гнилі. 

Перед цвітінням суниці, при наявності великої кількості сунично-
малинового довгоносика, кропивного довгоносика, пильщиків, суничного 
прозорого кліща, суничної листокрутки проводять обприскування актелліком з 
додаванням проти хвороб: байлетон, світч або топаз. 

Після збирання врожаю проти комплексу шкідників проводять 
обприскування актелліком з додаванням одного з вище перелічених  
фунгіцидів проти хвороб. 

При сильному зараженні насаджень суничним прозорим та звичайним 
павутинним кліщами, плямистостями, борошнистою росою допускається 
скошування листя з наступним їх вивезенням з плантації зразу ж після 
збирання врожаю. 
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Захист маточників суниці від кліщів, листокруток, 

довгоносиків, пильщиків можна проводити з 

допомогою препаратів енвідор, аполло, ніссоран. 

Для отримання високопродуктивних насаджень 

суниці із низьким пестицид ним навантаженням слід 

вирощувати сорти з високою стійкістю до кліщів та 

грибкових хвороб. 
На присадибних ділянках для відлякування шкідливих комах доцільно 

вирощувати рослини-репеленти: петунію, чорнобривці, нагідки, огіркову траву, 

настурцію, м’яту. 

Департамент  агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

розпочинає реалізацію державної програми із здешевлення кредитів  

для аграріїв 
 

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 29.04.2015 р. № 300 із 

змінами.  

Компенсація надається юридичним особам незалежно від організаційно-

правової 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. Детальна інформація про перелік документів, які подаються на 

конкурс розміщено за посиланням:  

 

 

Слід нагадати, що для фінансової підтримки суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу Львівська область отримала 6,8 млн грн коштів 

державного бюджету. 

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 ОДА 
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З нового навчального року У Львівському національному аграрному 
університеті, як і у деякими інших навчальних закладах, відкривають нову 
спеціальність – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Зараз в 
університеті триває підготовча робота, адже необхідно сформувати навчальні 
плани, укомплектувати нові предмети та їх методичне забезпечення, і основне – 
підготовити викладачів. Але основне – ефективно провести профорієнтаційну 
роботу серед старшокласників, з тим, щоб донести до них інформацію про 
переваги та шанси, які дає нова спеціальність.  

Нова спеціальність вимагає творчого підходу – Юрій Губені  

Випусковою кафедрою, що забезпечуватиме 
навчання за новою спеціальністю буде кафедра 
права і підприємництва, тому ми вирішили 
поцікавитись у її завідувача, професора                        
Юрія Губені деякими особливостями  такої 
підготовки. 

- Яка потреба у новому напрямку підготовки? 
- Ю.Г.: Уся сучасна економіка переважно базується на підприємництві та 

суб’єктах підприємництва. І не зауважувати це, не враховувати у навчальному 
процесі нераціонально. Звичайно, підприємництву навчити практично 
неможливо, але допомогти людям, зданим до цього знаннями, навичками, 
вміннями досить реально. Досвід багатьох бізнес шкіл це підтверджує. Ми удово 
усвідомлюємо, які потреба формує до вищої школи бізнес, тому готові у співпраці 
розпочати не лише навчання, але й підготовку фахівців за новим напрямком. 

Звичайно, ми готуватимемо їх за усіма напрямками – від бакалавра до 
аспірантури (як тепер кажуть – PhD рівень), а на “старші” рівні зможуть вступати 
не лише бакалаври економічного профілю, але й за іншими напрямками, 
щоправда – із здачею фахового іспиту. Ми також радо вітатимемо випускників 
коледжів та тих, хто планує здобувати освіту заочно. 

 
- Чому саме ваша кафедра визначена для впровадження цієї новації у 

начальний процес? 
- Ю.Г.: Наша кафедра має тривалий та успішний досвід навчання 

підприємницько орієнованим дисциплінам, але відрізняється тісними контактом із 
бізнесом. Чи не перші навчальні матеріали з підприємництва і агробізнесу 
з’явились саме у нас, а майже п’ятнадцять років тому ми координували, в рамках 
великого проекту розробку і впровадження начальної дисципліни “Організація 
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агробізнесу і підприємництва” в усіх аграрних вишах. А ще ми можемо 
похвалитись дуже креативними підручниками і посібниками із підприємництва, 
та тривалим використанням кейс-методу. 

 
- Як організовано профорієнтаційну роботу? 
- Ю.Г.: Все доволі просто – на факультеті кафедри умовно розподілено за 

адміністративними районами, і зона нашого особливого інтересу – 
Радехівський та Сокальський райони. Ми побували у більшості шкіл на їх 
теренах, обов’язково зустрічались, інколи – декілька разів із старшокласниками. 
Найперше – розповідали про університет, основні напрямки навчання, про наш 
економічний факультет і звичайно – про напрям підготовки “Підприємництво, 
торгівля, біржова діяльність”. Завжди при цьому наводили приклад земляків, 
які навчались або навчаються у Дублянах.  

А ще – ми активні у інформаційному просторі – електронному і 
друкованому. Адже ми маємо власну сторінку у Фейсбуці та на сайті 
Університету. А ось районні газети, найперше – “Народна справа” з Радехова та 
“Голос з-над Бугу” із Сокаля, часто розміщували наші інформаційні матеріали. 

Ми поважаємо вибір потенційних абітурієнтів, тому прагнемо лише їх 
інформувати, забезпечуючи краще орієнтування та вибір на ринку освітніх 
послуг.  

 
- Чим зацікавили ви потенційних абітурієнтів на Дні відкритих дверей? 
- Ю.Г.: Як зробити так, щоб старшокласники, які прибудуть на День 

відкритих дверей в ЛНАУ запам’ятали нову спеціальність? Ми вирішили, що 
побачене запам’ятовується найдужче. Тому підготували змістовний та гарний 
банер із стислою інформацією. Щоб запам’яталось – вручили усім бажаючим 
розроблену інформаційну листівку. Але найцікавіше було те, як ми це робили! 

На вході в університет усіх гостей вітав Містер Бізнесмен (в його ролі наш 
невгамовний студент Віталій Білобран) у розкішному фраку та циліндрі. 

За люб’язної підтримки голови 

Радехівської РДА Надії Шостак ми 

організували автобус із Радехова до 

Львова. А також забезпечили усіх 

наших гостей не лише опікою, але 

смачним частуванням. Чимало учнів 

досі при зустрічах згадують це тепло, 

пряме – від чаю, і алегоричне – від 

нашої уваги. 
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- Що цікавого відбулось останнім 
часом? 

- Ю.Г.: В університеті на 
завершенні рутинна методична робота 
по формуванню навчального пакету 
нової спеціальності. Для публіки це 
невидима робота, але йде старанний 
підбір викладачів, предметів, 
літератури i методів навчання. 

Або ось у Палаці 
мистецтв відбувається 
багатолюдний фермерський 
ярмарок  “Добрі традиції 
Галичини”. Чому б там не 
розмістити нашу 
інформацію? І ось на 
продуктово-кулінарному 
фоні Ми запропонували 
свій, дуже специфічний, 
продукт – інформацію про 
нову спеціальність. Знову 
доречними виявились 
завчасу підготовлені 
листівки та змістовний 
банер.  

Доценти кафедри Анатолій Іванов та Ірина Костецька зуміли впевнено та 
з дотепом відповісти на усі запитання відвідувачів ярмарку. 

 
- Дякуємо за цікаве інтерв’ю.  

Розмову вів Ігор Вуйцик. 

Але ми не припиняємо шукати нові способи профорієнтаційної роботи. 
Ось, для прикладу, нещодавно розпочалось нове оцінювання знань з 
допомогою тестування. Тест із української мови та літератури проводився у 
районах – і це чудова нагода нагадати майбутнім вступникам нашу 
пропозицію. Ми, за погодженням із дирекцією школи розмістили на подвір'ї 
школи своєрідний інформаційний пункт із банером, провели зустрічі з 
більшістю шкільних груп. Таким чином тривожне очікування для багатьох 
учнів збігло швидше і цікавіше. 

Для кожного освітнього рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр, 
аспірант/докторант створено робочі групи, які очолюють найбільш 
кваліфіковані педагоги. 
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Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького  

запрошує на навчання у магістратуру за спеціальністю  

«Економіка довкілля і природних ресурсів» 

Економіка будь-якої держави може ефективно розвиватись лише тоді, коли 
ґрунтується на раціональному використанні ресурсів. Вирішенням даної 
проблематики займаються фахівці, які володіють знаннями у сфері управління 
природними ресурсами.  

Тривалий період часу на базі Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького здійснюється 
підготовка магістрів за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів». 

Підготовка магістрів здійснюється з метою їх залучення до роботи у 
системі державних органів управління природоохоронною діяльністю; на 
підприємствах і організаціях, які використовують у своїй діяльності природні 
ресурси; у громадських об’єднаннях, що займаються охороною довкілля; 
навчальних закладах усіх рівнів акредитації, де читаються природоохоронні 
дисципліни, науково-дослідних організаціях, тематикою досліджень яких є 
природоохоронна діяльність; органах державного та муніципального управління 
різних рівнів. 

Протягом навчання студенти отримають знання з екологічного 
підприємництва, менеджменту природних ресурсів, фінансів, 
ресурсозбереження, впровадження інвестиційних проектів, формування 
стратегії екологізації розвитку виробництва та природокористування тощо. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького має необхідну науково-методичну базу, а 
також фахівців, які уже тривалий час проводять підготовку фахівців з 
«Економіки довкілля і природних ресурсів». Варто також звернути увагу на 
доступність навчання та усі необхідні для студента умови.  

Отримання відповідних умінь та навичок забезпечать вищу 
конкурентоспроможність фахівців на ринку праці та розширення можливостей 
щодо працевлаштування в сучасних умовах. 

 

Запрошуємо на навчання!!!  
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09:30 – 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:15 Вступне слово. Мета заходу 

10:15 – 11:00 Гармонізація українського законодавства з європейськими вимогами 

11:00 – 11:30 Перерва на каву 

11:30 – 12:15 Процедури, засновані на принципах НАССР. Перші кроки з 

впровадження. Виконання гігієнічних вимог – програм-передумов 

системи НАССР. Практичні поради 

12:15 – 13:15 Послідовність впровадження принципів НАССР 

13:15 – 14:00 Перерва 

14:00 – 14:30 Переваги і недоліки використання консультаційних послуг з 

впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР. Оптимізація 

затрат. Навчання персоналу 

14:30 – 15:00 Специфічні вимоги. Реєстрація/затвердження підприємств, НАССР, 

простежуваність, оцінка ризику 

15:00 – 15:30 Огляд добровільних стандартів безпечності та якості харчових продуктів. 

Відмінності між вимогами законодавства і вимогами стандартів. Оцінка 

доцільності сертифікації 

15:30 – 15:45 Економічний ефект від впровадження НАССР 

15:45 – 16:00 Принципи аудитування процедур, заснованих на принципах НАССР 

компетентним органом 

16:00 – 16:30 Обговорення 

 

В рамках реалізації Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік                

Мінагрополітики спільно з Проектом ЄС заплановано проведення навчального 

семінару для підприємств харчової та переробної промисловості на тему: «Нове 

харчове законодавство. Завдання, відповідальність та нові можливості для 

операторів ринку. Практичні аспекти впровадження процедур, заснованих на 

принципах HACCP». 

Семінар відбудеться 31 травня 2016 р. у м. Львів. Участь у семінарі 

безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Детальна інформація необхідна для 

участі у семінарі в контактної особи.   

Слід нагадати, що у зв’язку з реформуванням системи державного регулювання 

у сфері безпечності харчових продуктів оператори ринку харчових продуктів 

зобов’язані розробляти та вводити в дію постійно діючі процедури, засновані на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР). 

 

31 травня семінар «Практичні аспекти впровадження процедур,  

Заснованих на принципах НАССР» на Львівщині 

Програма семінару  

Контактна особа: Катерина Олинець, тел.:(032)235-56-23;  e-mail: vhp_lviv@ukr.net  
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Бізнес-семінар «Розвиток регіонального співробітництва  

між Ізраїлем і Україною в аграрній галузі» на Львівщині  

20 травня 2016 р. у Львові відбудеться бізнес-семінар «Розвиток регіонального 

співробітництва між Ізраїлем і Україною в аграрній галузі». Програма бізнес-

семінару передбачає  ознайомлення з основними напрямами розвитку галузей 

сільського господарства Ізраїлю та презентацію сучасних технологій в аграрному 

секторі.  

В межах бізнес-семінару відбудеться представлення передових досягнень  

Ізраїлю в овочівництві, в технологіях молочного скотарства, птахівництва, 

індиківництва, рибальства, а також презентовано сучасне обладнання  для 

молокопереробної промисловості. На бізнес-семінарі буде презентовано модель 

взаємодії підприємців України з Асоціацією сприяння розвитку і співпраці «Ізраїль – 

Україна і країни СНД». 

Участь у семінарі безкоштовна. Реєстрація учасників семінару обов’язкова. 

Електронну версію заповнених анкет слід надіслати до контактної особи до  19 

травня  (до 15:00 год) на адресу контактної особи. Контактна особа: Христина 

Солопатич,   тел.: 097-055-35-68 ; e-mail: vvmpt_apk@meta.ua   

Анкета 
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Шановні 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 сільськогосподарської 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.: (032) 294-85-03, (032) 294-85-20.   
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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ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та 

агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» 

«Інститут технологій 

органічного розвитку» 

Громадська організація 

«Екотерра», Львівська міська 

Громадська організація 
Академія роздрібної 

торгівлі 

www.issar.com.ua www.intor.org.ua www.ecoterra.lviv.ua www.antre.kiev.ua 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас стати учасниками 

ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ  

з органічного виробництва та біодинаміки 

«Перспективні напрями органічного виробництва  

у Західному регіоні України» 

в рамках AGROPORT WEST LVIV 2016 

Дата проведення: 27 травня 2016 року, (п’ятниця)  

Місце проведення: м. Львів, вул. Любінська, 168, Міжнародний аеропорт “Львів” 

Регламент:  

10.00-12.50 – блок по стратегії, маркетингу в органічному виробництві (конференц-зал №3, 2 пов.) 

13.00-14.00 –  перерва «Органічні виробники пригощають!»  

14.30-16.30 – практична частина, кейси органічного бізнесу, кейси по біодинаміці (конференц-зал №3, 2 пов.) 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

Реєстрація учасників семінару (9.30-10.00 год.) 

Вітальне слово Організатори AGROPORT 

Державна підтримка фермерів на прикладі 

Львівської області 

Хмиз Наталія Степанівна,  директор Департаменту 

агропромислового розвитку, Львівська ОДА 

Експорт органічної продукції як глобальна 

перспектива 

українського бізнесу 

Коруд Володимир Богданович, віце-президент Львівської ТПП 

Горбачова Людмила, провідний спеціаліст управління 

міжнародного співробітництва Львівської ТПП 

Розвиток органічного ринку у Західному 

регіоні 

Чоловська Наталія, президент,  

Львівська міська ГО «Екотерра» 

Особливості виробництва та сертифікації 

органічної продукції тваринництва та 

дикоросів 

Галашевський Сергій, директор сертифікаційної компанії 

«Органік Стандарт», м. Київ 

Експорт органічної продукції: вимоги до 

продукції, умови виведення за зовнішні 

ринки, процедури експорту 

Гладченко Ксенія,  директор Консультаційного органу «КьюС», 

м. Київ 

Використання особливостей ґрунтів 

Західної України для органічного 

тваринництва та вирощування ягід 

Шедєй Лариса, канд. с.-г. наук, с. н. с., ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського», м. Харків 

Досвід та перспективи виробництва 

органічних молочних продуктів в Україні 

Білик Руслан, координатор молочного 

напрямку, проект «Розвиток органічного 

 ринку в Україні», Дослідний інститут органічного сільського 

господарства (FiBL, Швейцарія) 

Відповіді на запитання учасників семінару Доповідачі першої частини семінару 
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Спеціальний гість – Якоб Гантен 

Історія та сучасний розвиток Асоціації 

біодинамічного землеробства і садівництва 

«Demeter»  в Німеччині 

Якоб Гантен (Jakob Ganten), ген. директор, Асоціація 
біодинамічного землеробства і садівництва Берлин-
Бранденбург, Німеччина 

Органічне бджільництво в контексті комплексного 

органічного виробництва 

Макухін Роман, експерт-практик з питань комплексного 

органічного виробництва 

Як створити прибуткову органічну ферму? Березовська Олена, Голова правління «Органічна 

Україна»,  керівник Organic Business 

Успішний бізнес «Органічний ягідний кооператив». 

Сертифікація, вирощування, експорт 

Зубаха Дмитро, Шубрат Олег, співвласники ягідної 

компанії «Small Fruit» (СОК «Київський») 

Принципи біодинамічного землеробства: гармонійне 

поєднання природних законів та енергії Всесвіту 

Чуба Василь, виробник біодинамічних препаратів,                          

м. Львів 

Досвід органічного господарювання на невеликій 

фермі КРС в Тернопільській області за принципами 

біодинаміки 

Бойко Іван, директор органічного господарства «Жива 

Земля Потутори». Професійний агроном (органічне, 

біодинамічне землеробство) 

Слово практикам: 

«Практика виробництва органічної м’ясної продукції 

преміум-класу», ФГ  «Фільварок-КЗ» 

«Ягідно-фруктовий кластер. Основа стратегії 

розвитку громади». 

Керівник органічного ФГ «Фільварок-КЗ», с. Радохінці 

Мостиського р-ну, Львівська обл. 

 

Ольшевський Віктор Валентинович, голова сільради           

с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, Вінницька обл. 

Відповіді на запитання.  

Підтримка: Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016), Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL) 

Учасники семінару: 

•Виробники сільськогосподарської продукції, фермери, підприємці, зацікавлені особі 

•Оператори органічного ринку, 

•Власники ОСГ, малих та середніх фермерських господарств, 

•Демобілізовані воїни АТО, які отримали земельну ділянку, 

•Представники обласної ради, освіти  

Шедєй Лариса, 

старший науковий співробітник ННЦ 

«ІГА імені О.Н. Соколовського», 

консультант з органічного виробництва 

+38 (067) 905-49-02, (066) 109-07-75  

biozem@ukr.net  ;  www.issar.com.ua 

Тетяна Ситник, 

експерт з розвитку органічного ринку в 

Україні 

керівник Retail Academy 

+38 (063) 338-39-39 

topmanager09@gmail.com 

 

             Програма практичного семінару (продовження)             27 травня 2016 р., м. Львів 

Оргкомітет семінару: 
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 16.05.2016 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білокачанна  рання 3,50 4,00 4,50 

Кабачок  ранній 7,00 8,00 9,00 

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 7,00 8,00 8,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
червона 

11,00 12,00 13,00 

Цибуля -порей 17,00 18,00 18,00 

Цибуля ріпчаста  5,80 6,00 6,50 

Салат Лолло Россо 10,00 15,00 20,00 

Картопля Белароса  3,80 4,50 5,00 

Гриб печериця  15,00 16,00 18,00 

Яблуко  Голден 90 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Гала 9,00 10,00 13,00 

Черешня 38,00 38,00 38,00 

Суниця садова, гат. вищ.  23,00 24,00 25,00 

Фундук (вітч) 78,00 80,00 80,00 

Цукор   13,00 13,50 14,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

8,00 9,00 12,00 

Свинина  беконна шинка 60,00 62,00 64,00 

Свинина  ошийок 70,00 71,00 72,00 

Свинина печінка 23,00 248,00 24,00 

Куряче стегно 44,00 44,00 44,00 

Короп жив. 55,00 57,00 58,00 

Щука  жив. 80,00 85,00 89,00 

Мед 65,00 80,00 100,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

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 

Практичний семінар“ 

Солома як біопаливо: 

підхід, який працює ” 

19 травня 2016 р. 

м. Київ, Oфiс компанії 

Baker Tilly, 

 вул. Фізкультури, 28 

www.bakertilly.ua 

Агрохімічний форум 

“Захист та живлення 

рослин 2016”  

26-27 травня 2016 р. 

 
м. Київ www.infoindustria.com.ua 

XXVIII Міжнародна 

агропромислова  виставка 

«АГРО-2016».  

8-11 червня 2016 р.  

м. Київ, пр-т 

Академіка Глушкова 1, 

НВК«Експоцентр 

України» 

www.agroexpo.com.ua 

Конференція для малого і 

середнього бізнесу 

«Українська аграрна 

платформа-2016» 

9 червня 2016 р.  

м. Київ, пр-т Академіка 

Глушкова 1, 

НВК«Експоцентр 

України» 

Пав.№7. 

www.auu.org.ua 

IV Міжнародна 

конференція 

“Маржинальність 

української сої: 

 переpобка і експорт” 

16-19 червня  

2016 р.  

м. Київ, готель 

 Premier Hotel Rus,  

вул. Госпітальна, 4 

www.apk-inform.com 

Зарубіжні події 

Міжнародний форум  

Agro Security Forum 

“AGROSEC 2016” 

09 червня 2016  р.  

 

Польща, 

м. Варшава 
www.agroforum.com.pl 

II Американо-український 

аграрний конгрес 

 

20-21 червня 2016  р.  

. 

США, 

м. Вашингтон 
www.apk-inform.com 

Міжнародна виставка  

сільського господарства та 

харчової промисловості  

“Agra”  

20-25 серпня 2016  р.  

 

Cловенія, 

м. Горня Радгона 
www.pomurski-sejem.si 
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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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