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У Львівському національному 

аграрному університеті відбувся 

науково-практичний семінар на 

тему «Економічна реформа в 

дзеркалі соціологічних опитувань» 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

16 травня на кафедра права та підприємництва Львівського національного 
аграрного університету відбувся науково-практичний семінар на тему 
«Економічна реформа в дзеркалі соціологічних опитувань». В рамках семінару 
його організатори презентували результати нещодавно завершеного повторного 
соціалогічного дослідження «Економічна реформа – очима села: 20 років 
потому». 

Із вступним словом до учасників семінару звернулася директор 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Наталія Хмиз, яка відзначила важливість моніторингу соціально-економічного 
стану розвитку сільських територій в області, здійснення поступових точкових 
змін, що дозволять розвивати виробництво та підвищити рівень життя сільських 
жителів. 

Професор Львівського НАУ Юрій Губені наголосив на необхідності  
всебічного вивчення різних аспектів життя на селі, ідентифікувати проблеми, 
шукати шляхи їх вирішення. Здійснюючи дослідження в с. Криве Радехівського 
району в  1996 р. і  2016 р. науковий колектив проекту визначив важливі 
тенденції змін у поглядах жителів села на перебіг реформ на селі.   

У зазначеному дослідженні наводиться детальний опис проекту, його 
методика, перебіг, статистичні результати та їх аналітична оцінка.  

Експерт аграрного ринку Іван Стефанишин відзначив, що впровадження 
нових технологій аграрного виробництва істотно змінило попит на трудові 
ресурси на селі, їх кваліфікацію, а відкриття кордонів з ЄС вимагає додаткового 
захисту національних економічних інтересів. 

Учасники семінару відзначили важливість результатів проведеного 
дослідження та наголосили на необхідності розширення переліку районів 
області для системного вивчення думок сільських жителів в подальшому. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові  відбувся семінар                  

з питань впровадження 

положень нового харчового 

законодавства  в Україні 

17 травня у Львові на базі ринку сільськогосподарської продукції  “Шувар”  
проведено спеціалізований семінар для виробників продовольчих товарів із 
Західної України, який присвячено питанню практичних аспектів впровадження 
положень нового харчового законодавства. 

Із вступним словом до учасників семінару звернулася директор 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Наталія Хмиз, відзначивши, що впровадження виробниками продуктів харчування 
принципів системи НАССР,  це додаткові гарантії безпеки та якості продукції для 
споживача, відповідальність  виробника перед споживачем. 

Керівник проекту ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності 
харчових продуктів в Україні” Тоні Віл та експерти ЄС Яна Добідовська і  Юрій 
Оглашенний розповіли учасникам  семінару про нововведення в офіційному 
контролі операторів ринку, детально конкретизували їх права та обов’язки.  

Суттєва увага експертами приділялася детальному розгляду державного 
контролю згідно закону № 771 та законопроекту № 0906, який на наступний день 
був ухвалений Верховною Радою України. Експерт проекту ЄС Юрій Оглашенний 
дтально охарактеризували процедури проведення аудитів та інспекцій фахівцями 
Держпродспоживслужби, а також пояснив процедури виконання вимог, які 
викладено в актах перевірки. 

В рамках семінару виробники продовольчих товарів з областей Західної 
України також одержали відповідь від експертів проекту ЄС на численні 
вузькоспеціалізовані питання, що дозволять виробникам успішно конкурувати на 
національному та світовому ринках. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Семінар з контролю безпечності 

харчових продуктів нетваринного 

походження для аудиторів 

Держпродспоживслужби  

Західної України 

18 травня в рамках Проекту ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності 
харчових продуктів в Україні” у Львові відбувся спеціалізований семінар для 
фахівців Держпродспоживслужби – аудиторів НАССР з Західних регіонів України.  

Експерти проекту ЄС Юрій 
Оглашенний та Яна Добідовська детально 
розповіли аудиторам про процедури та 
підходи контролю безпечності харчових 
продуктів нетваринного походження  з 
урахуванням специфіки технологічних 
процесів в хлібопекарській, кондитерській 
промисловості та на підприємствах, з 
виробництва напоїв.   

Детальна увага експертами проекту приділялася опису процесів поводження 
з продуктами харчування при виробництві яких використовуються технології 
пастеризації, стерилізації, шокової заморозки та вакуумного упакування. 
Необхідно приділяти також увагу запобіганню забрудненню продукту у випадку 
використання спеціальної інфраструктури під час їх обробки або переробки. 

Значна увага на семінарі для аудиторів НАССР Держпродспоживслужби 
приділялася також вивченню методів розділення потоків на підприємствах 
харчової промисловості, що дозволить уникати можливості перехресного 
забруднення продукції. 
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Стратегія розвитку картоплярства  

в Карпатському регіоні 

30 травня на базі Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН 
відбувся круглий стіл на тему: “Стратегія 
розвитку картоплярства в Карпатському 
регіоні України”.  

Учасники круглого столу обговорили актуальні питання розвитку галузі 
картоплярства на Львівщині, визначили проблемні питання, що стримують її 
розвиток галузі. Однією з проблем галузі є відсутність ефективної системи 
переробки картоплі, що стримує розширення інвестицій у промислове 
вирощування картоплі. Зокрема, в Україні діє лише три заводи з переробки 
картоплі на чіпси і один з виробництва крохмалю, що суттєво стримує інвестиції 
у промислове виробництво. До того ж техніка для картоплярства досить дорога, 
імпортна і вузькоспеціалізована.  

 Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика закликав до пошуку 
оптимальних зв’язків між вітчизняною наукою та виробництвом, оскільки в 
іншому випадку посилюється залежність від імпортного посадкового матеріалу.  

Власний успішний досвід розвитку картоплярства навели виробники 
картоплі на Львівщині – крупнотоварні виробники та фермерські господарства.  
Водночас, більшість виробників підкреслили, що за останні десять років 
технологічно-технічний рівень галузі картоплярства в Україні суттєво 
підвищився, покупці стали вимогливішими до якості бульб, а виробники 
орієнтуються переважно на сорти зарубіжної селекції, які гарантують велику 
урожайність з гектара і можливість ефективного зберігання картоплі. 

Науковці Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН та  
Інституту картоплярства НААН висловили власні пропозиції до покращення 
стану в галузі і формування ефективних ланцюгів створення доданої вартості.     
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові відбулася семінар-

нарада “Земельна реформа.                                      

На шляху до формування 

ринку землі” 

29 травня у Львові на базі ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” 
при підтримці Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації та Львівської аграрної дорадчої служби проведено 
семінар-нараду: “Земельна реформа. На шляху до формування ринку землі”. 

Учасники семінару-наради – крупнотоварні агровиробники Львівщини, 
керівники фермерських господарств, голови сільських рад і представники 
громадськості  плідно обговорили питання щодо можливих варіантів розвитку 
економічної ситуації в Україні при відкритті ринку земель 
сільськогосподарського призначення.  

Експерт ГО “Земельна спілка України” Станіслав Горбатович детально 
розповів учасникам зустрічі про історію та передумови введення мораторію на 
ринку сільгоспземель в 2001 році, охарактеризував особливості законодавчої 
бази та сутність статей законопроектів, що стосуються обігу земель 
сільгоспризначення.    

Голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик у своєму виступі 
відзначив необхідність відміни мораторію, проте лише за умови приведення у 
відповідність нормативно-правової документації стосовно землеустрою, 
правильного оформлення та обліку земельних паїв.  

Власний погляд на можливі наслідки відміни мораторію на продаж земель 
сільгоспризначення висловили також агровиробники Львівщини.  
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Відбулися важливі робочі зустрічі  

з аграріями Жидачівського та 

Жовківського районів Львівщини 

25-26 травня відбулися робочі зустрічі  
директора Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської облдержадміністрації  
Наталії Хмиз з агровиробниками Жидачівського 
та Жовківського районів області. 

25 травня в Гніздичівській об’єднаній територіальній громаді   
Жидачівського району Наталія Хмиз провела зустріч з агровиробниками і 
ініціативними жителями громади, ознайомивши їх з умовами державної та 
обласної програми підтримки агровиробників. Важлива увага під час зустрічі 
приділялася також питанням земельної реформи і організації діяльності роботи 
сільськогосподарських кооперативів.   

Про актуальні питання розвитку галузі скотарства і напрями розширення  
виробництва директору обласного департаменту розповів під час зустрічі голова 
ФГ “Пчани-Деньковичи” Іван Денькович.  

26 травня інформаційна зустріч з товаровиробниками та головами сільських 
рад відбулася в Жовківському районі. Учасники зібрання  дізналися від Наталії 
Хмиз про актуальні напрями і можливості фінансової підтримки агровиробників 
з використанням ресурсів обласної програми підтримки агропромислового 
виробництва і можливості залучення до проектів міжнародної технічної 
допомоги, що реалізуються на Львівщині. 

В рамках робочої поїздки директор 
департаменту відвідала в смт. Куликів               
ФГ “Лелик”. Голова фермерського господарства 
Ярослав Лелик розповів про роботу 
господарства, яке в районі успішно займається 
молочним скотарством,  організацію cистеми 
виробництва та збуту молокопродуктів, що 
користуються підвищеним попитом споживачів 
на ринку Львівщини.  
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Потенціал аграрної галузі 

регіону представили 

Японській федерації бізнесу 

30 травня у Києві відбулося VII спільне засідання  Комітету економічного 
співробітництва Японської федерації бізнесу “Кейданрен” та координаційної 
Ради з економічного співробітництва з Японією Мінекономрозвитку під 
спільним головуванням Першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва та 
Голови  Комітету Теруо Асада. 

У межах роботи заходу директор департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Наталія Хмиз ознайомила учасників з 
сільськогосподарським та експортним потенціалом аграрного сектору економіки 
Львівщини та представила інвестиційну привабливість регіону.  

«Львівська область стає потужним майданчиком для налагодження 
контактів, пошуку нових бізнес-партнерів та залучення інвестицій. Одним з 
пріоритетних напрямків розвитку області є розвиток села шляхом створення 
робочих місць у сільській місцевості та формування доданої вартості в 
агропромисловому комплексі. Виробничий потенціал області дає можливості для 
залучення інвестицій в розвиток малого та середнього бізнесу, зокрема у завод із 
виробництва круп та елеватор, малі забійні цехи, молокопереробні цехи, 
первинну переробку плодоовочевої продукції, дослідну агрохімічну 
лабораторію», – зазначила під час свого виступу Наталія Хмиз. 

На спільному засіданні також наголосили, що одним із найбільш 
перспективних напрямків українсько-японської співпраці є агробізнес, зважаючи 
на величезний сільськогосподарський потенціал української землі. Обговорили й 
виведення на ринок Японії української м’ясо-молочної продукції, а також 
продовження проектів сільськогосподарського машинобудування для малих 
фермерств, розвиток логістики в АПК, можливого залучення експертної та 
фінансової допомоги з боку Японії. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Адресa: м. Кропивницкий, 

вул.Мурманська, 8, Національний 

виставковий комплекс «AGROEXPO» 
 

Джерело: www.ukragroexpo.com 
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У Парламенті зареєстровано законопроект  

щодо приєднання громад до міст обласного значення 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про 
внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до 
територіальних громад міст обласного значення (№ 6446), авторства групи 
народних депутатів України. 

Проект Закону спрямований на розблокування процесу укрупнення 
територіальних громад міст обласного значення. 

Завданнями проекту Закону є прирівняння міст обласного значення до 
об’єднаних територіальних громад для застосування ними процедури 
добровільного приєднання. 

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить значно активізувати 
процес добровільного приєднання до територіальних громад міст обласного 
значення інших територіальних громад.  

Джерело: Асоціація міст України 
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Джерело: www.kurkul.com 

Працівники сільськогосподарських  

держпідприємств отримають шанс 

безоплатно приватизувати землі 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №6269 про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо приватизації земель державних і 
комунальних сільгосппідприємств, установ та організацій, яким пропонується 
встановити процедуру безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 
України – працівниками державних або комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ, організацій. Також цей законопроект має поширитися на 
працівників державних або комунальних закладів освіти, культури, охорони 
здоров’я, розташованих на території відповідної ради та пенсіонерів із їх числа, у 
разі прийняття рішення про приватизацію земель, які перебувають у постійному 
користуванні державних або комунальних сільськогосподарських підприємств, 
установ, організацій. 

Крім того, у документі мова йде про можливі шляхи використання земель 
запасу, які не були передані безоплатно у власність громадянам при приватизації 
земель державних або комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, 
організацій. 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує 
парламенту прийняти за основу. Законопроект поданий Кабінетом міністрів 
України. 

Наголошується, що прийняття законопроекту дасть змогу забезпечити 
раціональне використання земель, що перебувають у постійному користуванні 
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, 
організацій. 

Його прийняття також врегулює на законодавчому рівні процедуру безоплатної 
передачі громадянам України у приватну власність земділянок у разі прийняття 
рішення про приватизацію цих земель та дозволить уникнути корупційних проявів 
при розподілі земель, які підлягають приватизації, та земель запасу. 

«Під час розгляду законопроекту члени комітету наголосили на необхідності 
його доопрацювання при підготовці до другого читання. За результатами 
обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за 
основу зазначений проект закону», – ідеться в повідомленні. 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Чотири етапи перевірок  

інспекторами Держпраці  

Держпраці у Львівській області пояснила роботодавцям, як відбувається 
перевірка, яку проводять інспектори Держпраці. 

Фахівці Держпраці зазначають, що головні державні інспектори здійснюють 
державний нагляд  за дотриманням законодавства про працю шляхом проведення 
планових та позапланових перевірок. 

Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про 
порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю та 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності 
згоди Держпраці України на їх проведення. 

Посадова особа має право на проведення перевірки за наявності у неї 
службового посвідчення та направлення на перевірку. 

Перевірка складається з таких етапів: 
1) Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання на вимогу 

посадової особи. 
2) Оформлення документів за результатами перевірки. 
3) Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, оформленими за 

результатами перевірки. 
4) Проведення за результатами перевірки роз’яснювальної роботи з питань 

застосування норм законодавства про працю та загальнобов’язкове державне 
соціальне страхування (за згодою посадових осіб). 

За результатами перевірки складається акт. 

З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. 
№1051 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» функції із здійснення 
реєстрації та обліку машин, здійснення державного нагляду (контролю) в частині 
експлуатації та технічного стану машин покладено на Державну службу з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області розпочало 
виконувати функції з реєстрації та обліку сільськогосподарської, дорожньо-
будівельної техніки, інших механізмів. 

Прийом документів здійснюється за адресою:  м. Львів, пр. Чорновола, 57  (3 
пов.), працівником Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській 
області: провідний фахівець Сало Андрій Андрійович  (моб. тел.: 099-510-01-80) 

Розклад прийому громадян: Понеділок: 9:00-13:00 год.; Середа: 9:00-13:00 
год ; П’ятниця: 9:00-13:00 год. 

Реєстрація та облік сільськогосподарської, дорожньо-будівельної техніки,  

інших механізмів на Львівщині  

Джерело: http://lvivdpss.gov.ua/  
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

Уряд послабив тиск контролюючих 

органів на бізнес в рамках третього 

“Дерегуляційного дня” 

24 травня в Кабінеті Міністрів України за ініціативи Мінекономрозвитку та 
Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва відбувся черговий 
“Дерегуляційний день”.  Результатом Дерегуляційного дня стала лібералізації 
системи державного  нагляду (контролю), яка дозволить скоротити кількість 
контактів органів контролю та бізнесу та суттєво зменшити корупційні ризики. 

Уряд схвалив запровадження публічної інтегрованої бази перевірок, а саме 
Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного 
нагляду (контролю). Це зробить діяльність контролюючих органів більш 
прозорою, прогнозованою та підзвітною. Ця система зможе забезпечити доступ 
громадськості, суб'єктів господарювання, органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування до відомостей про заходи державного нагляду 
(контролю) з використанням мережі Інтернет. Відтепер органи державного 
нагляду (контролю) зобов’язані будуть не пізніше 15 жовтня, внести відомості 
щодо запланованих заходів державного нагляду (контрою), а 17 жовтня система 
автоматично оприлюднюватиме проект плану комплексних заходів державного 
нагляду (контролю).   

Також Уряд схвалив методику, за допомогою якої органи контролю зможуть 
визначати допустиму частоту перевірок бізнесу. Така методика забезпечить 
єдиний підхід до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення 
планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм 
актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю). 

Уряд також ухвалив Порядок здійснення комплексних планових заходів 
державного нагляду (контролю). Порядок встановлює процедуру проведення 
планових заходів контролю комплексно, тобто одночасно всіма контролюючими 
органами.   

Крім того, Уряд надав право Мінекономрозвитку та Державній регуляторній 
службі (ДРС) проводити моніторинг за дотриманням контролюючими органами 
основних норм Закону України “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності”. Це рішення дозволить підсилити 
захищеність бізнесу від контролюючих органів шляхом 
залучення Мінекономрозвитку та ДРС до перевірок за ініціативою підприємства. 

В результаті Дерегуляційного дня Кабінет Міністрів також ухвалив 
Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 
2020 року. Її реалізація сприятиме створенню сприятливих умов для розвитку 
конкурентоспроможного малого і середнього бізнесу (МСБ). 
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Безвіз провокує продуктовий туризм 

З введенням безвізу українці почнуть масово закуповувати продукти 

в Польщі через нижчий рівень цін та вищу якість продуктів у сусідній країні. 

Про це зазначив написав директор Української асоціації постачальників 

торговельних мереж Олексій Дорошенко. 

«Люди хочуть витрачати свої гроші з розумом, а порівнюючи ціни в Україні 

та у Польщі бачимо, що в наших сусідів ціни нижчі, ніж у нас. Додайте сюди 

ще непогану якість цих продуктів»,  – зазначив він. 

На думку Дорошенка, ця тенденція може з’явитись перш за все у Львівській 

та Волинській областях, а також у Рівненській, які мають невелику відстань 

до кордону з Польщею. 

«З відкриттям європейських кордонів для безвізових поїздок українці, які 

проживають поблизу Польщі почнуть масово їздити до сусідньої країни для 

закупки продуктів харчування. Це позначиться як на додаткових пробках 

на кордоні на вихідні, так і зниженням покупок у місцевих магазинах»,  – вважає 

експерт. 

На думку О. Дорошенка, українці везтимуть з Польщі продукти тривалого 

терміну зберігання. 

Попри це, зазначив він, Західний регіон лишатиметься цікавим для 

рітейлерів в Україні. 

Олексій Дорошенко також вважає, що рітейлерам не варто особливо 

перейматися народженням «продуктового туризму», оскільки безвізовий режим 

лише запустить механізм, який є природнім в усьому світі. 

«Продуктовий туризм дуже розвинутий у всіх частинах світу. І наша країна 

тут не виключення: до Закарпаття приїжджають угорці на вихідні, раніше було 

немало поляків у Львівській області», – зазначив він. 

Джерело: www.agronews.ua 
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Ціни на черешню в Україні зрівнялись  
з минулорічними показниками 

Ціни на черешню в Україні, на цьому тижні, вже зрівнялись з показниками, 
відповідними рівню ціни на кінець травня 2016 року. Як повідомляє «Інфо-
Шувар», вартість української черешні, яка сьогодні пропонується на оптових 
ринках, варіюється в дуже великому діапазоні. Ціни мають пряму залежність 
від якості продукції. 

Так, черешня середньої якості сьогодні пропонується вже по 15-20 грн/кг, 
тоді як за продукцію високої якості продавці просять не менше 25-35 грн/кг. 

Слід відзначити що ціни на черешню в деяких регіонах знижуються дуже 
інтенсивно. Наприклад, на найбільшому в Західному регіоні, оптовому ринку 
«Шувар» у Львові черешня сьогодні вже пропонується по 15-30 грн/кг. Тільки 
за останню добу ця ягода тут стала дешевшою на 30% під впливом збільшення 
поставок від виробників Закарпаття. На ринку «Нежданий»,  в Херсонській 
області, середня ціна пропозиції черешні сьогодні становить 25-50 грн/кг, ціни 
тут знижуються досить повільно, через прохолодну погоду, ягода в 
господарствах Південних регіонів погано визріває. 

Саме брак пропозиціъ великих обсягів української  черешні зараз стримує 
початок її експорту. За словами виробників, замовлення від покупців з Білорусі 
надходять регулярно, але виконати їх поки досить важко через невеликі збори в 
садах. 

«Погодні умови поточного року були екстремальними для врожаю черешні 
в Україні. Але  це трапляється не в перше, в минулому році ми мали теж досить 
слабкий врожай і це не завадило українським виробникам експортувати близько 
1,3 тис. тон свіжої черешні, – розповідає Тетяна Гетьман, керівник «Інфо-
Шувар», –  сподіваємось,  що  чому році ми принаймні не знизимо цю планку». 

Джерело: www.freshbusinessexpo.com 
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На роботу легально діючих ринків можна 

скаржитися до Держпродспоживслужби,  

на стихійну торгівлю – до поліції 

Якщо легально діючий продовольчий ринок працює з порушенням 
ветеринарно-санітарного законодавства, то споживачі можуть звертатися зі 
скаргою до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів. Однак актуальною для України є й проблема стихійної торгівлі 
з порушенням санітарно-гігієнічних вимог, що не лише небезпечно для здоров’я, а 
й протизаконно. І, відповідно, питання припинення функціонування таких 
несанкціонованих місць продажу продуктів харчування належить до сфери 
відповідальності правоохоронних органів. На цьому наголосив Голова 
Держпродспоживслужби Володимир Лапа. 

За його словами, споживачі, купуючи продукцію на стихійних ринках повинні 
чітко усвідомлювати всі ризики: «У споживачів має бути певна усвідомленість та 
культура. Люди повинні розуміти: якщо ти купуєш з землі, то розраховувати на 
безпечність продукції надзвичайно важко. Бо якщо купівля овочів та фруктів на 
таких ринках – справа більш-менш прийнятна, то молочних продуктів, м’яса, риби, 
м’яко кажучи, ризикована, а особливо у спеку». 

За його словами, продукти мають продаватися на спеціально обладнаних 
продовольчих ринках, на яких встановлене холодильне обладнання і проводиться 
контроль якості продукції. На таких ринках працюють відповідні спеціалісти, які 
перевіряють продукцію, починаючи з м’яса та риби, а закінчуючи крупами та 
фруктами.  
Джерело: www.consumer.gov.ua 

Джерело: www.pigcongress.org/2017/ukr 
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18 травня Верховною Радою України прийнято Закон «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Закон 
визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з 
метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові 
продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про 
побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) 
таких  побічних продуктів на митну територію України. 

Законодавство про державний контроль складається з Конституції України, 
цього Закону, Митного кодексу України, законів України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну 
медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» та інших виданих відповідно до них нормативно-
правових актів. 

Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані із 
здійсненням державного контролю за діяльністю операторів ринку, які здійснюють 
виробництво та/або обіг харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів 
та/або кормів, у тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України 
харчових продуктів та/або кормів, з метою перевірки цієї діяльності на 
відповідність законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та 
благополуччя тварин. Дія цього Закону поширюється також на суспільні відносини, 
пов’язані із здійсненням державного контролю побічних продуктів тваринного 
походження, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, з метою їх 
перевірки на відповідність законодавству про побічні продукти тваринного 
походження. 

Законом встановлено, що до органів виконавчої влади у сфері державного 
контролю належать: 

1) Кабінет Міністрів України; 
2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості 
харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини; 

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері 
ветеринарної медицини. 

Законом визначено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 
державного контролю, до яких належать: 

- забезпечення здійснення державної політики у сфері державного контролю; 
- спрямування та координація роботи органів виконавчої влади у сфері 

державного контролю; 

Прийнято важливий закон для забезпечення 

безпечності харчових продуктів 
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Джерело: www.rada.gov.ua 

Прийнято зміни до законодавства  щодо 

страхування сільськогосподарської продукції  

з державною підтримкою 

18 травня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення 

змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою»». 

Законодавчим актом приведено окремі положення Закону «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у 

відповідність до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство 

та охорону водних біоресурсів», що надасть можливість сільськогосподарським 

товаровиробником рибної галузі користуватись можливістю страхового захисту 

своїх майнових інтересів у разі настання страхових випадків та забезпечить 

підтримку стабільності фінансового становища і кредитоспроможності 

товаровиробників у разі загибелі, знищення, втрати або пошкоджені застрахованого 

майна внаслідок будь-яких несприятливих подій. 

Проект Закону зареєстровано за  №4570.  

- затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту компетентного 
органу; 

- затвердження переліку призначених прикордонних інспекційних постів; 
- затвердження переліку призначених пунктів пропуску на державному 

кордоні України; 
- затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

здійснення господарської діяльності, та порядку визначення періодичності 
здійснення планових заходів державного контролю потужностей; 

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом. 
Законом також визначено повноваження центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері 
ветеринарної медицини. 

Законом визначено систему та повноваження компетентного органу у сфері 
державного контролю. 

Проект Закону зареєстровано за №0906. 

Джерело: www.rada.gov.ua 
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Мінагрополітики оприлюднило проекти 

нових законодавчих документів 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

13 травня 2017 p. на офіційній інтернет-сторінці Мінагрополітики 
оприлюднено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів Українищодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження 
тваринництва в Україні”. 

15 травня оприлюднено проект Постанови Кабінету Міністрів “Про внесення 

змін до Порядку використання коштів,   передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів”. 

17 травня оприлюднено проект Постанови Кабінету Міністрів “Про внесення 

зміни до  Порядку здійснення спеціального  використання водних біоресурсів у 

внутрішніх рибогосподарських  водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх 

морських водах,  територіальному морі, виключній (морській) економічній  зоні 

та на континентальному шельфі України. 

Затверджено форми документів 

для отримання компенсації 

вартості сільгосптехніки 

Міністерство аграрної політики та продовольства України наказом №228  від 
18.04.2017 р. затвердило форми затвердило Заявку для отримання часткової 
компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва, та ще три форми документів, необхідних для отримання такої 
компенсації, зокрема: 
• №1 “Заявка для отримання часткової компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”; 
• №2 “Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості 
техніки та обладнання”; 
• №3 “Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості 
техніки та обладнання”; 
• №4 “Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової 
компенсації вартості техніки та обладнання”. 

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке 
заплановане  в “Офіційному віснику України” № 44 (06.06.2017 р.). 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Сфера сільського зеленого 

туризму стане більш розвиненою 

Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект 

№ 2231-а від 02.07.2015 р. «Про внесення змін до Закону України «Про 

особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого 

туризму. Про це повідомляє заступник голови Комітету з питань аграрної 

політики та земельних відносин у Верховній Раді Олександр Бакуменко. 

Метою законодавчої ініціативи є юридичне визначення поняття сільського 

зеленого туризму, і тим самим чітке розмежування підприємницької та не 

підприємницької діяльності в сфері туристичної діяльності, що здійснюється в 

сільській місцевості, а також забезпечення державної підтримки цієї форми 

діяльності сільських мешканців шляхом організації для них фахової підготовки 

та перепідготовки членів особистого селянського господарства у сфері 

сільського зеленого туризму. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

особисте селянське господарство», зокрема, членам особистого селянського 

господарства надається право «добровільно надавати за плату або безоплатно 

послуги у сфері сільського зеленого туризму» з конкретизацією видів таких 

послуг», – зазначає  він. 

Також, на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування 

покладається обов’язок сприяти особистим селянським господарствам в 

організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів 

особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму. 

Прийняття законопроекту сприятиме зайнятості сільського населення, 

підвищенню рівня його доходів, а також призведе до розвитку туристичної 

інфраструктури та комплексному розвитку сільських населених пунктів», – 

наголошує А.Бакуменко. 

Джерело:  www.agropolit.com 
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Депутати хочуть створити умови  

для розвитку сімейного фермерства 

У Верховній Раді України 24 травня зареєстровано проект Закону «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств»  № 6490. Він надасть можливість перебувати на четвертій групі 
єдиного податку фізособам-підприємцям. Так, дія пп. 4 п. 291.4 Податкового 
кодексу України поширюватиметься на фізичних осіб-підприємців, які 
займаються виробництвом сільгосппродукції та/або розведенням, вирощуванням 
і виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) та її 
переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно 
виробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснюють операції з її 
постачання (в тому числі й через власні пункти роздрібної торгівлі) (всі коди 
груп 01.1–01.6, 10.1–10.9, клас 03.22 групи 03.2 КВЕД ДК 009:2010), за умови 
відповідності сукупності таких критеріїв: 

– провадять виробничу діяльність винятково в межах адміністративного 
району за місцем своєї реєстрації; 

– обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1,5 млн грн; 
– площа наявних сільгоспугідь та/або земель водного фонду у власності i/або 
користуванні не перевищує 20 га; 

– не використовують працю найманих працівників, окрім членів своєї сім’ї 
відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України та випадків тимчасового 
залучення фізичних осіб на умовах строкового трудового договору для виконання 
сезонних й окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю такої 
фізичної особи ‒ підприємця та потребують спеціальних знань або навичок. При 
цьому середньорічна чисельність таких осіб одночасно не перевищує 10 осіб. 

Водночас законопроектом пропонується створити сприятливі умови для 
розвитку фізичних осіб-підприємців-фермерів. Так, на них не поширюватиметься 
порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку 
(відповідно до ст. 292 Податкового кодексу) та запровадять мораторій на 
перевірки до 1 січня 2028 року. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Визначено план заходів із реформування 

земельних відносин до 2018 року 

22 травня робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства 
України визначила основні напрями реформування у сфері земельних відносин 
до кінця 2017 року. На засіданні Робочої групи, що відбулося на минулому тижні 
під головуванням першого заступника Міністра аграрної політики та 
продовольства Максима Мартинюка, було розглянуто та затверджено перелік 
основних заходів із вдосконалення різних аспектів земельних відносин 
відповідно до кращих світових стандартів. 

Пріоритетним напрямом роботи на найближчі місяці було, зокрема, 
визначено формування концептуальних засад обігу сільськогосподарських 
земель, розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроекту “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”. У рамках 
цього напряму передбачено створення національної платформи для проведення 
електронних аукціонів з метою забезпечення максимальної прозорості продажу 
державних та комунальних земель, а також надання можливості її використання 
для угод купівлі-продажу приватним особам. 

Крім того, передбачено інтенсифікувати роботу зі створення Національної 
інфраструктури геопросторових даних (НІГД).  

Для отримання повної та достовірної інформації про стан земельних 
відносин та забезпечення загальнонаціонального доступу до цих даних 
заплановано впровадження системи регулярного моніторингу земельної сфери, 
що є необхідною умовою прийняття зважених рішень як на рівні держави, так і 
на рівні територіальних громад. Також для уточнення даних про земельні 
ресурси в 2017 році розпочато створення протоколів виправлення систематичних 
помилок у Державному земельному кадастрі, а також ведеться робота з 
упорядкування земельних банків державних підприємств та деяких наукових 
установ. 

Джерело: www.land.gov.ua 

На Дрогобиччині відбудеться особистий прийом громадян начальником 

Держгеокадастру Львівщини 

 

06 червня 2017 року в  Управління Держгеокадастру у Дрогобицькому районі 

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

прийом громадян начальником Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області А. Кавецьким.    

Джерело: www. lvivska.land.gov.uа 
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Василь Магас, кандидат економічних наук,  

докторант, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Відміна мораторію – стрибок над прірвою 

Пора відпустити ринок землі, адже Україна і так уже встановила світовий 
рекорд із тривалості земельної реформи. Україна є єдиною демократичною 
країною, де не дозволений продаж землі. Мораторій на продаж 
сільськогосподарських угідь – це порушення конституційних прав власників 
земельних паїв. Власники паїв зможуть продати землю за тисячі доларів за 
гектар. Відміна мораторію дозволить залучити в аграрний сектор 100 млрд. 
доларів інвестицій.  

Вищезгадані сентенції – це основні пропагандистські кліше, що зараз 
щоденно повторюються на радіо та телебаченні. Вони є складовою агресивної 
інформаційної кампанії, спрямованої на схиляння суспільної думки до відміни 
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Фінансується 
ця кампанія з бюджету та за рахунок міжнародних грантів. 

Незважаючи на це, український народ в абсолютній більшості цьому «не 
вірить». Причина є надто вагома – народна пам’ять свідчить, що всі 
реформаторські обіцянки, як правило, мають протилежний ефект. Особливо це 
стосується села.  

Усім нагадаю, що на самому початку метою аграрної реформи було 
проголошено відродження так званого почуття власника та господаря на землі. 
Спочатку до «відродження»  цього «почуття»  мало призвести паювання майна 
колгоспів та радгоспів. Оскільки цього виявилося замало, то було вирішено 
ділити ще й землю. Спочатку умовно – у  формі видачі сертифікатів на право на 
земельну частку (пай). Пізніше – шляхом обов’язкового виділення земель у 
натурі та видачі державних актів на землю. Оскільки плани і можливості більше 
як 6,8 млн. власників сертифікатів не співпадали із планами реформаторів, 
видавати їм державні акти на землю довелось за рахунок позики Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку (ратифікованої Законом України № 1776-IV від 
15.06.2004 р.) на суму понад 195 млн. дол. США. 

Як і потрібно було очікувати, «відродження» пресловутого «почуття 
власника та господаря» так і не відбулося. Насправді на отриманій землі 
господарює лише кожен десятий власник земельного паю. Решта земель – або 
здаються в оренду, або ж не використовуються взагалі.  

Зате, завдяки розподільчій земельній реформі, – створені ідеальні 
передумови для масштабного перерозподілу та концентрації найкращих у світі 
українських чорноземів. Адже, з боку потенційних продавців землі ми маємо 
конкуренцію між майже семи мільйонами власників земельних паїв.  
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Фактично більше як 90 відсотків із них або не планують займатися 
товарним сільським господарством, або є особами пенсійного чи 
передпенсійного віку, або знаходяться за межею бідності. 

У той же час ми маємо небачений рівень концентрації капіталу і, що дуже 
важливо, – прав оренди їхніх ж земель у руках кількох сотень олігархів. Завдяки 
цьому вони монопольно визначатимуть ціни на землю у кожному окремому 
регіоні. 

Концентрація землеволодіння уже сьогодні є реальною загрозою 
національним та державним інтересам. Уже зараз понад  90 відсотків угідь 
контролюють менше ніж 15 відсотків аграрних підприємств. Завдяки цьому ціни 
на такий звичний продукт як гречку уже стали предметом розгляду 
Антимонопольного комітету. Аграрне лобі у парламенті легко протягує закони, 
які відповідають інтересам агрохолдингів. Аграрні олігархи уже зараз, як важіль 
політичного впливу, використовують погрози блокування доріг. Концентрація 
валютних надходжень в кількох десятків аграрних експортерів уже зараз є 
дестабілізуючим чинником на валютному ринку. Зменшення кількості сортів та 
технологій вирощування сільськогосподарських культур на величезних 
територіях різко підвищує виробничі ризики у випадку настання несприятливих 
погодних чи інших чинників. Хижацька орієнтація на вирощування соняшнику 
та ріпаку, масштабне застосування  засобів захисту та мінеральних добрив різко 
негативно позначається на екології та стані українських чорноземів. По суті, 
нинішні агрохолдинги стали гігантськими насосами, які у прямому розумінні 
перекачують за кордон поживні речовини української землі у вигляді 
сільськогосподарської сировини. Від цього українській нації не залишається 
жодної користі. 

Зараз перед суспільством штучно актуалізована дилема – бути чи не бути 
мораторію на продаж сільськогосподарських угідь. Суспільні махінатори 
пропонують негайно зробити українцям вибір – бути як Венесуела чи Куба, або 
ж вступити до когорти розвинутих країн на кшталт США, Канади та Західної 
Європи. При цьому недомовляється, що нинішня цивілізаційна прірва між 
Україною та Західним світом зумовлена далеко не відсутністю ринку землі. Що 
на дні цього провалля є дуже багато країн Латинської Америки, Африки та Азії, 
де цей ринок існує, але вибратися із нього шансів у них практично немає! 

За нинішніх ж умов можна з цілковитою впевненістю стверджувати, що 
безоглядна відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель не 
тільки не змінить ситуацію, але й дозволить агрохолдингам, без якихось значних 
фінансових вливань, шляхом вибіркового викупу земельних паїв, застосовуючи 
політичні та інші методи впливу, закріпити і зміцнити свої позиції на 
абсолютній більшості локальних земельних ринків. У той же час збереження 
мораторію, як показує практика, теж не є перешкодою концентрації 
землеволодіння. Також зрозумілим є й те, що час відміни мораторію неминуче 
колись настане!  
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Тому в нас немає іншого вибору, як пройти між Сциллою і Харибдою шляхом 
вибору найбільш безпечного та ефективного варіанту відміни мораторію! 

Зараз суспільству пропонується два варіанти відміни мораторію. Перший, –  
запровадження вільного ринку сільськогосподарських угідь. Тобто землю повинен 
мати право купляти будь-хто і в будь-яких обсягах. Переконується, що саме така 
політика дозволить максимально підняти доходи власників земельних паїв та 
залучити максимум інвестицій у сільське господарство. Другий, – обмежене право 
купівлі сільськогосподарських земель. Зокрема, купувати землю повинні мати 
право лише громадяни України і не більше як 200 гектарів. 

Перший варіант пропонує група так званих експертів, другий, – нібито готує 
Кабінет Міністрів України. Перший варіант неприйнятний через вищезгадані 
міркування. Другий варіант теж неприйнятний через встановлення явно 
завищеної норми купівлі землі. Це дозволить порівняно легко через підставних 
осіб зосереджувати контроль над значними земельними масивами. Водночас, як 
відомо зі слів чиновників, планується встановити додаткові вимоги щодо 
покупців. Зокрема, це стосується встановлення мінімальних цін на землю, 
високих державних мит у випадку її перепродажу, вимоги декларування доходів і 
тому подібного. Ці вимоги для більшості населення можуть стати при купівлі 
землі непереборною перешкодою. Цим самим пропонований урядовий варіант 
значно обмежить конкуренцію, а тому він прямо відповідає інтересам олігархів.  

Безумовно, сьогодні в Україні необхідні набагато надійніші механізми 
запобігання концентрації землеволодіння, як умови відміни мораторію на продаж 
сільськогосподарських угідь. У цьому плані пропонується наступне. 

Перше. Поділяючи принцип, що право купівлі сільськогосподарських угідь 
можуть мати виключно фізичні особи – громадяни України, потрібно встановити 
цю норму на рівні не вище як 100 га на особу, або 200 га на сім’ю. Також потрібно 
окремо зазначити, що юридичні особи (крім фермерських господарств) можуть 
володіти сільськогосподарськими угіддям тільки на умовах землекористування 
(оренди).  

Друге. Вищезазначені обмеження потрібно закріпити на рівні Конституції.     
Не можна допустити, щоб олігархічний картель будь-коли міг легко змінити їх у 
парламентській залі. 

Третє. Теж на рівні Конституції закріпити норму, що фермерське 
господарство, яке базується на праці членів сім’ї та родини є основною 
організаційною формою ведення сільського господарства в Україні. 

Четверте. Потрібно негайно покласти край нинішнім процесам концентрації 
землеволодіння на умовах оренди. Для цього необхідно встановити законодавче 
обмеження, що для окремого підприємства чи групи асоційованих підприємств, 
пов’язаних між собою відносинами вирішальної залежності, загальна площа 
землекористування (оренди) не повинна перевищувати п’яти тисяч гектарів 
сільськогосподарських угідь. Також встановити, що підприємства, орендні площі 
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землекористування яких перевищують вищевказану межу, не мають права їх 
розширювати та упродовж десяти років зобов’язані поетапно привести її у 
відповідність до встановлених вимог.  

П’яте. Визнаючи небезпеку централізації державних повноважень в сфері 
регулювання земельних відносин, потрібно передати у власність місцевим 
громадам усі землі, ліси та інші природні ресурси, які розміщені на прилеглих 
до населених пунктів територіях, за умови, що вони не перебувають у 
державній чи у приватній власності. До державної власності можуть належати 
землі, ліси та інші природні ресурси лише виключно загальнодержавного 
значення. 

Потрібно усвідомити, що земля не може бути об’єктом, яким 
розпоряджається державний апарат. Земля – середовище в якому проживають 
громадяни. І саме вони, якомога на нижчому рівні, повинні мати право і змогу 
вирішувати усі земельні питання. 

Шосте. Безпрецедентна за масштабами хакерська атака на комп’ютерні 
мережі, яка відбулася 13 квітня цього року, загрози їх повторення і поширення 
у майбутньому, неготовність України їм ефективно протистояти, повинна 
змусити відмовитися від системи електронної реєстрації майнових прав та 
повернутися до практики видачі Державних актів на землю із обов’язковим 
погодженням меж земельної ділянки із усіма суміжними землевласниками та 
землекористувачами. 

Сьоме. Визнаючи право приватної власності на землю, потрібно 
наголосити, що воно не може суперечити суспільному праву на землю – як 
права суспільства на достатнє продовольче забезпечення. Суспільне право на 
землю зобов’язує власника землі забезпечити ефективне і бережливе 
господарювання на ній. Тому потрібно запровадити ефективні економічні та 
правові механізми позбавлення прав власності на землю, якщо вона 
використовується не раціонально чи не згідно цільового призначення. 

Завершуючи, потрібно наголосити, що, не зважаючи на суспільну 
протидію, є велика загроза того, що буде впроваджений варіант ринку землі, 
який працюватиме на користь олігархів. Наприклад, обмеження прав володіння 
землею встановиться законом, а не на рівні Конституції. Тоді неминучим буде 
наступне пом’якшення встановлених обмежень і, скоро чи пізно, але 
відбудеться надання права купівлі землі юридичним особам та іноземцям. Тому 
вже зараз потрібно готуватися до побудови альтернативних механізмів захисту 
національних інтересів. Наприклад, формуючи суспільну думку, що земля 
повинна передаватися в оренду виключно тим, кого орендодавець знає 
особисто. Чи, – вводячи заборони через недержавні системи примусу щодо 
продажу землі особам, які не проживають у тому ж населеному пункті. У будь-
якому випадку зрозуміло одне, – боротьба за землю в українців тільки 
починається! 
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ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАПОБІГАННЯ ОТРУЄННЯ 

БДЖІЛ ПЕСТИЦИДАМИ 
 
Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 

ШАНОВНІ АГРАРІЇ, ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ВИПАДКІВ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ ПІД ЧАС ОБРОБІТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ 

ПРАВИЛ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ:  

ВЛАСНИКІВ ПАСІК СПОВІЩАЮТЬ ЗА ТРИ ДОБИ ДО 

ХІМІЧНИХ ОБРОБОК З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЗАСТОСОВАНИХ 

ПЕСТИЦИДІВ, МІСЦЯ (У РАДІУСІ 7 КМ), ЧАСУ І СПОСОБУ 

ПРОВЕДЕННЯ ОБРОБКИ. ВКАЗУЮТЬ ЧАС ІЗОЛЯЦІЇ БДЖІЛ. 

НЕ ДОПУСКАТИ ОБРОБКИ КВІТУЧИХ МЕДОНОСІВ І 

ПИЛКОНОСІВ ПІД ЧАС МАСОВОГО ЛЬОТУ БДЖІЛ. 

ОТРИМАТИ У СІЛЬСЬКИХ РАДАХ, НА ТЕРИТОРІЇ ЯКИХ 

ЗНАХОДИТЬСЯ ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАЦІОНАРНІ ТА 

КОЧОВІ ПАСІКИ. 

ПОВІДОМИТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ 

ЗАХОДІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

РАЙОНУ. ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, 

ЩО ПРОЙШЛИ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЮ І ВКЛЮЧЕНІ В ПЕРЕЛІК 

ДОЗВОЛЕНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ. 

ОБРОБКИ ПРОВОДИТИ У ПЕРІОД ВІДСУТНОСТІ 

ЛЬОТУ БДЖІЛ У РАНКОВІ АБО ВЕЧІРНІ ГОДИНИ. 

ОБРОБКИ РЕКОМЕНДУЄМО ПРОВОДИТИ В 

НЕЛЬОТНИЙ ЧАС (ПІСЛЯ 21.00 ГОД., АБО В 

НІЧНИЙ ЧАС).  

ЯКЩО Ж ТРАПИЛОСЬ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ, ТО НЕОБХІДНО НАПРАВИТИ 

ПРЕДСТАВНИКА ВАШОГО СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА ДО ВКЛЮЧЕННЯ В СКЛАД 

РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПО ВИПАДКУ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТА 

ПРОЯВ ВЗАЄМОПОВАГИ ОДИН ДО ОДНОГО Є ГАРАНТОМ ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПАСІЧНИКІВ, ЩО НЕ ЛИШЕ 

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ВІДСУТНІСТЬ СУДОВИХ ТЯЖБ З ПРИВОДУ ВІДШКОДУВАННЯ 

ЗАВДАНОЇ ШКОДИ, А Й ПРИНЕСЕ КОРИСТЬ ОБОМ СТОРОНАМ, ПАСІЧНИКУ – 

МЕД, ПИЛОК ТА ЗДОРОВИХ БДЖІЛ, ВЛАСНИКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА – ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР НЕ МЕНШ ЯК НА 25 %, ЩО ЗАПИЛЕНІ БДЖОЛАМИ, А ТАКОЖ 

ПЕРЕСІЧНИМ ЛЮДЯМ – ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА 

ПРОДУКЦІЮ ВИГОТОВЛЕНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

НА ПОЛИЦЯХ МАГАЗИНІВ. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 
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Успішність фермерського господарства залежить від правильного 

підбору кадрів, знань і наполегливості – Віктор Касперський  

- Розкажіть будь ласка про історію створення ФГ “Ріка молока”? 
- В.К.: Фермерське господарство “Ріка молока” було створено 07 липня 

2007 року в cелі Сороки-Львівські Пустомитівського району Львівщини і 
успішно функціонує до даного часу. Хоча за освітою я не професійний 
зоотехнік, але   досить тривалий досвід  роботи в агропродовольчій галузі в мене 
є. І за цей час я переконався, що люди не з галузі себе краще реалізують. 
Спочатку я займався реалізацією кормових добавок для тваринництва, а згодом 
працював директором молокозаводу в смт. Куликів Жовківського району. 
Працюючи на молокозаводі я зрозумів специфіку молокопродуктового 
підкомплексу і всі нюанси роботи в галузі, ті особливості, які формують 
економічну складову ефективного виробництва молока і його переробки. Проте, 
мені довелося навчатися в прискореному темпі, а щоб бути ефективним 
директором і розуміти специфіку молокопереробної промисловості довелося 
навіть заплатити гроші, щоб постажуватися і перейняти досвід роботи на 
іншому молокозаводі в Україні. І це було корисно, тому що після цього вдалося 
суттєво реорганізувати виробництво і підвищити якість продукції.  В мене було 
декілька випадків в житті після яких  зрозумів, що все вирішують люди,  знання 
і їх наполегливість. 

 
- Що вдалося досягнути господарству за час його роботи?  
- В.К.:  На сьогодні утримаємо понад 20 голштинізованих корів чорно-рябої  

породи. Я не поспішаю збільшувати розмір стада, а системно  працюємо над 
зниження собівартості до критично можливого рівня. Я зробив розрахунки, які 
свідчать, що нам краще мати середні щорічні надої до 5,5 тис кг., проте при 
собівартості 2,5-3 грн/кг.  Ми створили робочі місця для трьох працівників, а 
ветеринарні послуги надає ветлікар районної лікарні. Здешевлюємо молоко до 
максимально низької собівартості. Логістично господарство знаходиться 
недалеко від Львова, земля дорога, вільних площ практично немає, тому всі 
корми покупні. В господарстві є вигульний майданчик, а система утримання – 
це симбіоз всього,  що я побачив в різних країнах світу.  

Молочне скотарство в Україні має загалом 
негативну динаміку розвитку. Проте, 
господарювати прибутково можуть не лише 
крупнотоварні ферми, але і невеликі 
господарства.  Про власний успішний досвід 
виданню розповів голова фермерського 
господарства “Ріка молока” в Пустомитівському 
районі Віктор Касперський. 
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Моя модель господарювання взагалі не досить раціональна для сільської 

території, де є достатня площа пасовищ,  але у випадку нашого господарства 

майже під Львовом  вона  довела ефективність.  Недалеко від мене є фермер, 

який займається рослинництвом, збирає і заготовляє фуражні культури, але він 

не дотягує до моєї собівартості. Я купую корми тоді коли треба, скільки треба,  

не вкладаю кошти у великі їх запаси. Тобто, в мого фермера-сусіда   

собівартість  рослинницької продукції вища при наявності землі,  техніки і 

знань.  Купуємо протягом багатьох років відходи багатьох підприємств 

харчової промисловості Львівщини. Цей набір дає наднизьку собівартість. Я 

доводжу це на практиці. Але возити в село ці відходи промислової переробки 

нераціонально – від комбінатів хлібопродуктів, зокрема, а тому мабуть село 

буде продовжувати використовувати в раціоні тварин більш традиційні 

пасовищні корми і надалі. Фермери розуміють, що реалізований у нас досвід 

можна впровадити, але він слабо піддається поширенню. Я приречений 

годувати корів нетрадиційно, оскільки не маю поля, тому 20-25 корів – це 

оптимальна кількість, яку можемо ефективно утримувати. 

Спочатку на господарстві ми впроваджували  технологію  прив’язного  

утримання корів, але мінусів, на мою думку, більше ніж плюсів. В минулому 

році вперше впроваджували комбіноване утримання – вдень тварини  на 

вигульному майданчику, а у вечірній період – в приміщенні. На навчаннях у 

Німеччині я бачив стару 200 літню ферму, навіть дерев’яну, а місцевий фермер 

пояснив, що вологість завдає найбільшу шкоду коровам.   

 

- Які нововведення в організації виробництва впроваджує 

господарство?  

- В.К.:  В Україні є мало людей, які хочуть щось нове впроваджувати, а 

тому більшість намагається утримувати корів за більш традиційними 

технологіями, як це робили їх батьки. Люди не розуміючи фізіології тварини 

часто роблять непотрібні речі,  витрачають на це багато часу, а водночас не 

роблять досить простих речей, – наприклад забезпечивши освітлення в 

корівнику, цілодобовий доступ до води, провітрювання приміщень. Люди 

старшого віку в ці прості вдосконалення, як правило, не вірять, а молодь 

складно залучити до цієї працемісткої галузі виробництва. Однак, поки ціна на 

молоко доволі висока, мене не переконати, що це не вигідно. Для  мене 

відправним кроком є собівартість продукції і плюс певна маржа, а люди часто 

переводять ціну молока до літра мінеральної води.  
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-  Які канали збуту продукції обрало ФГ “Ріка Молока”? 
- В.К.:  Маючи досвід співпраці з молокозаводами я розумів, що вже 

спочатку це гра “в одні  ворота”, коли завжди виграє молокозавод. Тому з 
самого початку почав продавати молоко на ринку сільськогосподарської 
продукції “Шувар”. Відомий експерт аграрного ринку Іван Стефанишин – 
чоловік відвертий і активний, мені тоді сказав:  “Бери і спробуй”.  В перший 
день я не продав жодного літра молока, але на другий день взяв ноутбук і 
почав демонструвати на місці продажу умови годівлі, утримання і доїння 
тварин. З’явилися перші покупці і бізнес пішов. Це були найкращі моменти –  
живе спілкування з людьми і фактично 3-4 роки господарство торгувало на 
ринку без суттєвої  конкуренції.  Молоко – це продукт, який потребує 
дотримання дуже суворих санітарно-гігієнічних умов, а тому вимоги до 
безпечності молока на ринку мають бути суворішими. Хоча це твердження і не 
досить популярно. Але якщо заборонити стихійний продаж молока і продуктів, 
то буде велика кількість невдоволених, оскільки вже є прошарок людей, які 
звикли продавати не зовсім якісні продукти за високу ціну. Є куди 
орієнтуватися на розвиток. Я дивуюся, чому до цього часу не вироблені певні 
правила на ринку молокопродуктів, а лабораторії на простих ринках мають 
досить примітивні засоби для контролю його безпечності? 

На сьогодні господарство не реалізує молоко на продовольчих ринках 
через високу конкуренцію, а маємо покупців, яким здаємо молоко для 
подальшого збуту. Нам простіше віддати молоко людям, які займаються цим 
більш професійно. Наприклад в сусідній Польщі, де сформовано ринок молока,  
зрозуміли, що якщо не підтримувати аграріїв, то буде протистояння, особливо 
на бідних землях. Їм вистачило розуму не продавати молокопереробні 
підприємства просто так за невеликі гроші під бізнес-план,  а  власниками 
заводів стали  кооперативи або об’єднання молочарів.  Якщо немає системного 
підходу по розвитку ланцюгів формування доданої вартості в 
молокопродуктовому підкомплексі, то в цій царині будуть  випадкові люди, а 
ефект буде не завжди позитивним. 
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- В країнах Європи значна увага приділяється  утилізації  відходів 
тваринництва. Як дане питання вирішуєте  Ви? 

- В.К.:  Очевидно, що нашому фермерському господарстві накопичується 
гній.  Маємо спеціальні бетоновані відстійники для зберігання відходів, а 
значну частину їх віддаю регулярно фермерам і сусідам для господарських 
потреб. Декілька років назад мені вдалося познайомитися з людиною, яка 
пропагує на Львівщині технологію вирощування каліфорнійського черв’яка 
(вермикомпостування). Можливо це просто модне питання, але невелику 
ділянку я заселив хробаком і одержав неймовірний результат. В моєму 
господарстві утримується до 100 курей яєчної породи. І яйценосність курей, 
які споживали з вермикомпосту суттєво  підвищилася. Наші кури перестали 
їсти там, де вони мали споживати корми, а як тільки їх випускали, вони одразу 
біжуть на цю ділянку з вермикультурою.  Коли ви бачите позитивний ефект то 
розумієте, чи впроваджене вами нововведення  має право на життя.  Ферма 
може бути досить прибутковим бізнесом, але за умови щоденної роботи і 
виваженої економічної політики держави.    

 

- Розвиток виробництва у фермерському господарстві вимагає 
капіталовкладень? Як дане питання вирішуєтьесь в господарстві? 

- В.К.: В середині минулого року я дізнався через ЗМІ про ініційовану 
Департаментом агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
програму доступних кредитів для розвитку виробництва, яка реалізується 
через Львівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі. Прочитавши детально умови програми зрозумів, що 
бюрократизм мінімальний і подав бізнес-план на конкурс. Конкурсна комісія 
обрала і мій проект, тому вдалося залучити на розвиток виробництва фінансові 
ресурси  за прозорими умовами із зручним графіком погашення.  

 

- Чи доцільні, на Ваш погляд, подібні програми підтримки? 
- В.К.: Світ знає, що без державних дотацій сільське господарство  це 

ризик економічний, біологічний, кліматичний, а також  загроза продовольчій 
безпека. Особисті господарства дозволяли збалансувати нестачу продовольчих 
товарів  в 2000-х роках, але якщо не буде правильного інструменту підтримки, 
ми можемо втратити багато інших аграрних галузей в умовах глобальної 
конкуренції. Не треба, щоб всі виробляли молоко, але були самозайнятими в 
сільській місцевості. Очевидно, що є сучасні технології, які дозволяють 
виробляти, наприклад творог, без білку, а на смак і колір людина не помітить 
різниці без лабораторних досліджень. Але попит на натуральні, не 
гомогенізовані продукти харчування постійно зростає. Саме тому в Україні 
потрібно  ефективно використовувати землю та інші природні ресурси.   

 
- Дякуємо за цікаву розмову. 
Розмову вів Павло Музика. 
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Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 
(«Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк»., 
оголошує про початок річної програми надання грантів у межах свого Фонду 
стратегічних інвестицій (APS) №01. Запрошуємо зацікавлені підприємства 
надсилати концепції проектів для інвестування діяльності, спрямованої на 
збільшення доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному секторах, 
впровадження нових технологій переробки та післяврожайної обробки 
продукції, впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності 
сільськогосподарської продукції, розширення ринків її збуту. 

Гранти за цією програмою надаватимуться:  
• малим і середнім підприємствам і підприємцям-виробникам 

сільськогосподарської продукції (МСП); 
• сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК) та їх 

об’єднанням; 
• малим і середнім підприємствам (МСП) в сфері агропромислового 

сектору (переробка, логістика, збут, тощо); 
• галузевим сільськогосподарським асоціаціям. 
Загальною метою цієї програми грантів є розширення ринків збуту та 

збільшення доданої вартості продукції МСП та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Проект насамперед підтримає такі пропозиції, які 
слугуватимуть моделями найкращої практики для реплікації та розширення в 
майбутньому. 

Конкретні цілі програми включають: 1) заохочення інвестицій у нові 
технології, модернізацію інфраструктури (післяврожайної діяльності, 
первинної переробки, зберігання, пакування, сушіння, засолювання, 
консервування, тощо); 2) удосконалення холодного ланцюга/логістики з метою 
зменшення втрат після збору врожаю; 3) заохочення інвестицій МСП у 
розробку нових продуктів, удосконалення процесів/системи збуту, тощо 
відповідно до вимог ринку; 4) впровадження міжнародних стандартів якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції (стандарти Global GAP, HACCP, 
інші); 5) створення нових та/або розширення напрямків діяльності діючих 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 6) створення нових 
робочих місць та підвищення продуктивності праці. 

Детальна інформація та умови програми на інтернет-сторінці: 
www.prostir.ua 
Джерело: www.prostir.ua 

 

Програми грантів Проекту USAID «Агросільрозвиток» 
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4-5 червня 2017 р. у селі Підгайчики Золочівського району 
відбудеться великий фестиваль сільської культури «Підгаєцькі святкові 
фестини». 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста броколі 20,00 20,00 20,00 

Капуста цвітна 11,00 11,00 11,00 

Капуста білоголова рання 5,00 5,50 6,00 

Салат 30,00 30,00 30,00 

Картопля рання 8,00 9,00 10,00 

Морква рання 14,00 14,50 15,00 

Буряк столовий 1,50 2,00 2,50 

Кабачок 9,00 9,50 10,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

14,00 14,00 14,00 

Помідор салатний 
рожевий 

39,00 40,50 42,00 

Цибуля ріпчаста жовта 6,00 6,80 7,50 

Редиска пуч. 12,00 12,50 13,00 

Цибуля ріпчаста  рання 11,00 11,50 12,00 

Рукола 60,00 60,00 60,00 

Цукор 16,00 16,10 16,20 

Гриб глива 29,00 29,00 29,00 

Гриб печериця 27,00 28,00 29,00 

Черешня червона 25,00 29,00 35,00 

Яблуко Голден 16,00 16,80 17,50 

Яблуко Айдаред 13,50 14,00 14,50 

Яблуко Джонаголд 15,00 16,50 18,00 

Яблуко Муцу 16,00 17,00 18,00 

Яблуко Чемпіон  15,00 16,00 17,00 

Суниця садова (полуниця) 17,00 20,00 22,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

14,50 14,50 14,50 

Куряче стегно 47,00 47,00 47,00 

Короп жив. 70,00 70,00 70,00 

Форель річкова  жив. 149,00 149,00 149,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 01.06.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 
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http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=74
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
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
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення Детальніша інформація 

ІХ Міжнародний конгрес 

«Прибуткове свинарство» 
06 червня 2017 р. 

м. Київ, Виставковий центр 

“АККО Інтернешнл”, 

Пр-т Перемоги, 40-б 

www.pigcongress.org/2017/ukr 

Всеукраїнська науково-

практична конференція  

«Оптимізація земельних угідь 

як основна складова їх 

ефективного використання» 

08 червня 2017 р. 

 

Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, 

ННЦ “Інститут землеробства 

НААН”, смт. Чабани,               

вул. Машинобудівників, 2-Б 

www.zemlebstvo.com 

Cемінар  «Альтернативні види 

грубих кормів у годівлі 

високопродуктивних корів» 

08 червня 2017 р. 

 

м. Київ, готель Ramada 

Encore Kiev, 

 Столичне шосе, 103 

www.kws.ua 

ІІІ Українсько-голландський 

семінар «Культури з високим 

потенціалом для України: 

черешня, спаржа, лохина, 

червона смородина» 

16 червня 2017 р. 

Київська обл., 

Макарівський р-н, 

 с. Небелиця, 

Демо-поле “Розетта-сад” 

www.rosseta-agro.com 

Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Новітні агротехнології: теорія 

та практика» 

21 червня 2017 р. 

 

м. Київ, 

Інститут біоенергетичних 

культур і цукрових буряків 

НААН, вул. Клінічна, 25 

www.bio.gov.ua 

Міжнародні Дні поля 2017 
21 -23 червня 2017 р. 

 

Київська обл., 

Васильківський р-н,  

смт. Дослідницьке 

www.mdpu.com.ua 

II Міжнародна зернова 

конференція  

«GRAIN UKRAINE» 

07-08 липня 2017 р. 

 

м. Одеса, 

 
www.grain-ukraine.com 

IV  Національний  

День картоплі 

10 серпня 2017 р. 

 

Житомирська обл., 

смт. Брусилів 

ТОВ “Агрофірма Брусилів” 

www.potatoday.com.ua/2017/ukr 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Епізоотологія, 

здоров’я та добробут тварин. 

Виклики сучасності» 

12 вересня 2017 р. м. Київ  www.wp.smcae.com 

Зарубіжні події 

Перший Аграрно-

інвестиційний форум 

11-12 вересня 2017 р. 

 

Кіпр, 

м. Лімасол 
www.apk-inform.com 

Міжнародна конференція 

Organic Innovation Days 

 

15-17 листопада 2017 р. 
Бельгія, 

м. Брюссель 

www.tporganics.eu/organic-

innovation-days 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   
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