
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО 

РОЗВИТКУ  ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЛЬВІВСЬКА   

АГРАРНА 

 ПАЛАТА 

ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Рoзвиток сільських територій:  

польський та український досвід 

У Києві відбулася  Міжнародна 

агропромислова виставка  

«Агро-2017»  

Захисти колос пшениці від фузаріозу! 

Прогноз фітосанітарного стану та 

рекомендації щодо захисту основних 

сільськогосподарських рослин  у 

господарствах Львівської області  

в червні 2017 року – Т. Данілкова 



2 

 

У Києві відбулася  Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2017»………3 
 

 

У Львові відбувся  круглий стіл з проблем організації ринку землі…..……...... 4 
 

Рoзвиток сільських територій: польський та український досвід………..…. 5 
 

Конференція для агровиробників  на Стрийщині………………..………..…… 6 
 

На Дрогобиччині відкрили нові потужності ферми з розведення овець…….  7 
 

На Львівщині відбувся круглий стіл присвячений вирощуванню  

нішевих зернових культур………………..……………..……............................  9 
 

Аграріям частково компенсують вартість сільськогосподарської техніки…13 
3 1 травня змінився розмір  

За січень-травень Україна експортувала меду на 45 млн. дол. США……….   14 
 

Розрахунок бюджетної дотації – на прикладі від Мінагрополітики……….. 15 
 

Пілотний проект Міжнародної організації праці  

з подолання незадекларованої праці на Львівщині…………………...……….. 16 
 

Уряд скасував державне регулювання цін на продовольчі товари 

 та послуги на ринках…………………………………………………………….  17 
 

Мінагрополітики запускає допоміжний інформаційний ресурс  

для широкого кола користувачів……..………………………………...………..  19 
  

Досвід успішних агрокластерів поширять регіонами України………………..   20 
 

Об’єднані громади Львівщини отримають 63 мільйони субвенції  

на інфраструктуру………………………………………………………...……… 22 
 

Українська органічна продукція отримала  

власний запатентований логотип………………………………………………….... 24  
 

Президент підписав  Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”……... 25 
 

Нові правила оренди державних сільськогосподарських земель……………….. 26 
 

Захисти колос пшениці від фузаріозу! – Катерина Яцух……………………..  29  
 

Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних 

сільськогосподарських рослин  у господарствах Львівської області в червні 

2017 року – Тетяна Данілкова ………………………..………..………….….….  33 
 

Господарю на замітку………………………..………..……………………….…. 43 
 

 

Анонс подій в Україні та за кордоном………..…………………………………. 50 
 
 
 

 

2017 / № 11 (58) 



3 Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

2017 / № 11 (58) 

У межах виставки «Агро-2017»: аграрна політика – успіх через партнерство» 
провели дискусійну панель форуму, на якій потенціал Львівщини представила 

У своїй презентації директор департаменту агропромислового розвитку 
Наталія Хмиз розповіла про розвиток сільських територій, розкрила аграрний 
потенціал Львівщини, закцентувавши увагу на підтримці дрібного 
сільськогосподарського товаровиробника, виробництві продукції з високою 
доданою вартістю та інших ключових моментах розвитку агросектору. 

7-10 червня у Києві відбулась ХХІХ Міжнародна 

агропромислова виставка «Агро-2017»: аграрна 

політика – успіх через партнерство». 

У Києві відбулася  Міжнародна 

агропромислова виставка «Агро-2017»  

Участь у виставці взяв Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 
Прем’єр зазначив, що із стрімким темпом розвитку наукового прогресу 

потрібно впроваджувати у сільське господарство інноваційні методи, які б 
допомогли створити ринок високоякісної, конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції. 

На виставці представили експозицію Львівської області, спрямовану на 
промоцію дрібних та малих сільськогосподарських виробників, 
сільськогосподарської кооперації та сімейного фермерства від виробництва до 
кінцевого споживача, на формування доданої вартості в агропромисловому 
комплексі, що стане рушійною силою для розвитку Галицького села. 

З експозицією Львівщини ознайомилися перший заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України Максим Мартинюк та заступник міністра 
Ольга Трофімцева. 

Родзинкою цьогорічної виставки стала презентація агросадиб Львівщини та 
розвиток агротуризму, який представили туристичним кластером «Горбогори» від 
Антона Мільчевича на базі ФГ «Радвань-Нова», що займається розведенням та 
вирощуванням овець. 
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У Львові відбувся  круглий стіл  

з проблем організації 

ринку землі  

09 червня у Львові відбувся  круглий 
стіл на тему: «Формування ринку землі в 
Україні. Як земельна реформа 
позначиться на розвитку сільських 
територій?»  

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся Президент  
НАСДУ, директор Львівської аграрної дорадчої служби  Іван Паньків, який 
наголосив на важливості широкого громадського обговорення проблем 
можливого відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення 
передусім з громадами, власниками землі та фермерами. 

Директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз розповіла присутнім про урядові 
законопроекти стосовно сільгоспземель, що перебувають на розгляді в Кабміні 
та Верховній Раді.     

Із цікавими поглядами на подальший напрям розвитку земельної реформи в 
Україні виступили голова Асоціації фермерів та приватних землевласників 
Львівської області Ярослав Кардаш, головa ФГ “Євросад” Михайло Кубара та 
представник  ФГ “Кушпіт” Володимир Гузій.  

Власний погляд на економічні можливості та ризики при відкритті ринку 
землі в Україні в рамках круглого столу представили президент Львівської 
Аграрної палати Павло Музика і уповноважений від ЛАП Леонід Олійник.  

Заступних голови Асоціації голів сільських те селищних рад у Львівській 
області Богдан Стахів наголосив на можливих варіантах розвитку ситуації при 
відкритті ринку земель сільгосппризначення, зокрема навівши приклад ситуації 
в багатьох сільських радах Жовківського району.  Загалом голови сільських та 
селищних рад Львівщини наголошують на необхідності зняти розмежування для 
розпорядження між землями у межах населених пунктів та поза її межами, що 
дозволить зебезпечити більш збалансований розвиток сільських територій.  

Представники Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 
представили інформацію про кількість аукціонів з продажу прав оренди на 
землю сільськогосподарського призначення в регіоні і закликали представників 
агроформувань звертатися з актуальних питань до центрального та районних 
представництв Держгеокадастру області за консультаціями.     

Учасниками круглого столу стали представники громадський організацій 
аграрного сектору, сільськогосподарські виробники, представники органів 
місцевого самоврядування та державної влади на Львівщині. 
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Рoзвиток сільських територій:  

польський та український досвід 

15 червня  у  Львові  в  Інституті 
регіональних досліджень імені               
М.І. Долішнього НАН України відбувся 
круглий стіл на тему: “Рoзвиток 
сільських територій: польський та 
український досвід”.  

Польську сторону на заході представляли  науковці Інституту розвитку села 
та сільського господарства Польської академії наук (ПАН), які презентували 
власний позитивний досвід реалізації проектів розвитку сільських територій. 

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся директор 
Інституту регіональних досліджень, професор Василь Кравців, наголосивши на 
системності співпраці львівських та польських науковців у пошуку шляхів  
розв’язання спільних питань транскордонного співробітництва.  

Професор Інституту розвитку села та сільського господарства Польської 
академії наук Катажина Завалінська детально розповіла про позитивний вплив 
реалізації програм розвитку сільських територій на забезпечення економічного 
зростання в агропродовольчому підкомплексі і формуванню ефективних 
ланцюгів створення доданої вартості в Польщі 

Професор польського інституту Пьотр Градзюк охарактеризував позитивний 
вплив реалізації проектів відновлювальної енергетики на розвиток аграрного 
виробництва та сільських територій. В 2015 році альтернативна енергетика вже 
забезпечувала потреб Польщі в енергоресурсах  на 15 %, а до 2020 року даний 
показник може зрости до 20%. 

Директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН  
Григорій Седіло наголосив на необхідності комплексності підходів до розвитку 
сільських територій та відзначив можливі проблеми простого копіювання і 
перенесення досвіду країн ЄС в національну інституційну систему. 

Модератор круглого столу, доктор економічних наук Інституту регіональних 
досліджень НАН України  Віктор Борщевський наголосив на необхідності 
посилення транскордонної співпраці для забезпечення сталого розвитку 
сільських територій двох держав.   

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика звернув увагу 
присутніх на можливі наслідки відкриття ринку сільськогосподарських земель в 
Україні без врахування позицій, які пропонують вітчизняні науковці і аграрії. 
Крім того, необхідно системно лобіювати на національному рівні питання 
практичного впровадження розроблених вітчизняними науковцями економічних 
моделей.   

Доповідачі круглого столу також  звертали увагу на питання дотримання 
вимог природоохоронного законодавства при веденні аграрного бізнесу, розвитку 
ринку сільськогосподарських земель в Польщі і можливий досвід для України,  
оцінювання моделей міжгалузевих балансів та інші актуальні питання. 

 
 
 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Конференція для агровиробників 

 на Стрийщині 
08 червня у Стрийському коледжі 

Львівського національного аграрного 

університету при підтримці Кредитної 

спілки “Вигода” відбулася конференція 

“Мільйон з гектара”.  

В рамках конференції учасники мали змогу дізнатися актуальну 
інформацію про програми та проекти міжнародної технічної допомоги, які 
працюють на Львівщині, одержати консультації з питань технологічних аспектів 
організації виробництва ягідник культур, часнику, овочів.  

Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Людмила Гончаренко розповіла про програми підтримки 
виробників аграрної продукції, якими можуть скористатися агроформування. 
Зазначені програми, які діють на національному, обласному, районному рівнях, 
дають змогу аграріям модернізувати виробництво та підвищувати ефективність 
господарювання.  

Важлива увага на заході доповідачами зверталася також представленню 
досвіду стимулювання розвитку аграрного підприємництва в об’єднаних 
територіальних громадах Львівської області.      

Учасниками конференції стали виробники сільськогосподарської продукції 
та ініціативні господарі з декількох областей України. 

Обрано голову Комісії з питань розвитку аграрного 

сектору та сільських територій Громадської ради 

при Львівській ОДА 

14 червня головою Комісії  з питань розвитку 
аграрного сектору та сільських територій Громадської 
ради при Львівській ОДА обрано відомого 
громадського діяча та науковця Григорія Михайловича 
Седіла. Джерело: Львівська Аграрна палата 
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На Дрогобиччині відкрили нові 

потужності ферми з розведення овець 

У селі Залужани Дрогобицького району відкрили нову вівцеферму 
європейського рівня ФГ «Меринос-Захід». Вона споруджена за моделлю аналогу 
aвстрійської ферми.  

Зараз на фермі утримують понад 150 голів овець породи Бергшаф-Тірольська 
скальна вівця. Серед особливостей господарства – проживання управляючого на 
території підприємства, наявність готелю, можливість вільного відвідування 
ферми для туристів та дегустація продукції: козячих, овечих сирів та іншої 
продукції. 

Фермерське господарство «Меринос-Захід» зареєстровано та розпочало своє 
функціонування у травні 2011 року у селі Почаєвичі. Згодом розширило 
господарську діяльність на території двох сільських рад – Почаєвицької та 
Летнянської. 

Агропідприємство працює у галузі тваринництва, зокрема розвиває 
вівчарство. В господарстві утримують овець породи Мериноландшаф, Суффолк та 
Бергшаф-Тірольська скальна вівця. 

Зараз у господарстві утримують 3000 голів овець та 247 голів молочних кіз 
зааненської породи. Господарство має статус племрепродуктора з розведення 
овець породи мериноландшаф. Племінне поголів’я закуплене  в  Німеччині 
(Баварія) – на землях з аналогічним до нашого клімату, що важливо для здоров’я 
тварин. Тварини перебувають на пасовищно-стійловому утриманні. При відгодівлі 
овець не використовуються прискорювачі росту та інші добавки, вся продукція 
має найвищий стандарт екологічної чистоти. 

У 2014 році фермерське господарство розширило свою діяльність на 
територію ще двох сільських рад, а саме Снятинської та Нагуєвицької. 
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Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, 

Оптовий ринок  “Шувар”, ГС “Інноваційне фермерство та кооперація”  

запрошують родини фермерів та всіх не байдужих до полуниці на Сімейне свято 

полуниці в суботу 24 червня 2017 року на поле кооператива «Агрофрут» в селі. 

Підгородище, Перемишлянського району Львівської області.  

В пізнавально-розважальній програмі: 

- Куштування та інформація про властивості мінімум 10 сортів полуниці; 

Демонстрація техніки для вирощування полуниці; 

- Практичні навички кооперації; 

-  Цікавинки переробки. 

- Родинні змагання по збору полуниці, поїданню та іншим родинно-

полунично-професійним навичкам; 

-  Дитяча зона; 

Вхід безкоштовний! 

Фермерів, які зацікавлені прийняти участь у ярмарку просимо надсилати 

заявки на електронну адресу: info@ifnc.com.ua або тел.:+38 067 487 37 40 

Інформацію для відвідувачів можна отримати за тел.: +38 067 487 37 42. 

Чекаємо на вас у полі! 
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Учасники круглого столу обговорили питання можливості повернення в 
широку культуру старовинних плівчастих видів пшениці. Найбільший інтерес з 
яких до полби двозернянки (Triticum dicoccum Schrank) і спельти (Triticum spelta 
L.),  як перспективних  для органічного виробництва України видів пшениці.  

Доктор сільськогосподарських наук, фахівець інституту Оксана Волощук 
відзначила, що зерно даної пшениці являється скарбницею білка (21-24%) й 
амінокислот (18). За врожайності 4,5-5,0 т/га  цей вид забезпечує  з 1га – 1,1-1,2  
т /га  білка, тоді як звичайні пшениці — максимум 0,7-0,8 т/га.  Стовідсоткова 
склоподібність, плівчастість – 17%. Натура зерна – 760 г/л, маса 1000 зерен в 
середньому становить 29-35 г. Вихід крупи з зерна полби 61-85%, тоді як у 
ячменю 50-56%, гречки –  65-70%, проса 70-80 %. 

Зерно має високий показник вирівняності, що сприяє технологічному 
процесу виробництва круп  високої якості. Коефіцієнт розварюваності у різних 
зразків полби 6,6-8,0. 

Порівняно з звичайною пшеницею  зерно даних видів пшениць  містить у 
декілька раз більше магнію, заліза, цинку і вітамінів (В1 – тіамін, В2 – 
рибофлавін, В6 – піридоксин, В9, Е, РР., а також кальцію, натрію, фосфору, 
калію, міді і марганцю. Усі поживні речовини є в збалансованому виді і легко 
засвоюються в людському  організмі, а регулярне  споживання  продуктів 
харчуваннях з зерна  нормалізує рівень цукру в крові, укріплює імунітет, 
покращує роботу ендокринної, серцево-судинної,  нервової, репродуктивної,  
шлунково-кишкової систем і знизує ризик інфекційних, онкологічних 
захворювань та анемії. 

У Європі полбу (спельту) називають природним медикаментом, бо вона 
містить практично всі елементи живлення в збалансованому вигляді, особливу 
цінність має борошно від якого не відбирались висівки.  

У Німеччині з недозрілого «зеленого» висушеного зерна готують 
національну страву «грюнкорн», у Закавказзі цінують перлову крупу, оскільки 
амінокислот та вітамінів у ній на 20-60% більше ніж у звичайній пшениці, а 
переварюваність шлунком білка спельти перевищує 80%. 

На Львівщині відбувся круглий стіл 

присвячений вирощуванню  

нішевих зернових культур 

9 червня 2017 року в Інституті 
сільського господарства Карпатського 
регіону НААН відбувся круглий стіл на 
тему: “Полба й спельта – нішеві 
культури”. 
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«Nestlé Україна» почала 

експортувати шоколадні 

батончики в Бразилію 
«Nestlé Україна» в 2017 році почала експортувати шоколадні батончики під 

брендом Lion в Бразилію. Про це повідомив директор з експорту та імпорту 
Nestlé в Україні Володимир Співак 

 «На «Світочі» ми виробляємо продукцію під брендом Lion для Nestlé в 
Бразилії. У нас є на виході і кілька проектів з іншими країнами. Йдеться про три-
чотири країни, серед яких європейські», – сказав він. 

За словами Співака, на львівській кондитерській фабриці «Світоч» також 
виробляються для “Nestlé Угорщина” шоколадні плитки під брендом Boci. 

«Більшість плиток за смаком і типу схожі на наш шоколад «Світоч». Плитки 
виробляються під локальним брендом Восі, і для «Nestlé Угорщини» в цьому 
році ми станемо головним виробником. Кондитерська фабрика «Світоч» з 2016 
року продає  в Угорщину. Ми домовилися про збільшення асортименту і 
кількості позицій», – сказав В.Співак. 

Джерело: www.agravery.com 

Справжнім порятунком є спельта для 2-5 % в людей, які не можуть вживати 
хліб та борошняні вироби через алергію на білок глютен, який міститься в зерні 
пшениці, жита, ячменю, вівса. Вчені припускають, що половина з них зможе 
вживати спельту без шкоди для здоров’я, бо глютену в ній мізер.  Маленьких 
дітей, яких годували виключно борошном з спельта на воді, не спостерігалося 
ніяких явищ недостатності в організмі, в порівнянні з дітьми, яких годували 
молоком. 

Сьогодні в дієтичних ресторанах з полби, спельти  виготовляють не тільки 
хліб, каші, або супи, а й полб’яні сухарі, креми, соуси.  В її унікальний склад 
входить вітамін В6, який сприяє нормальному, рівномірному засвоєнню жирів, а 
також виносу зайвого холестерину з організму. 

Продукти з борошна цих видів пшениць характеризуються хрусткою 
шкоринкою, щільним м’якушем, хліб довго не черствіє. Борошно незамінне для 
поліпшення якості та смаку  хлібобулочних та кондитерських виробів, зарубіжні 
пекарі продають хліб із борошна значно дорожче за звичайний. 

У агротехнічному відношенні вагомою перевагою  полби,  спельти  є те, що 
вона  не осипається, не вилягає при достатку поживи в ґрунті й великих опадах, 
стійка проти багатьох хвороб (септоріоз листя, бура іржа, борошниста роса), 
невимоглива до технології вирощування. Луски що щільно охоплюють зернівки, 
хоч і  створюють певні труднощі при вимолочуванні, однак надійно захищають 
зародок і молоді проростки в період проростання та формування зерна, тому 
дають змогу повністю відмовитися від використання фунгіцидів та 
інсектицидів.  

Участь в круглому столі прийняли члени Львівської Аграрної палати. 
Джерело: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН   
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Українська аграрна конфедерація (УАК) та Аграрна палата, Палата харчової 
промисловості та розвитку сільських територій Угорщини підписали меморандум 
про співпрацю. 

Співпраця, зокрема, полягатиме у сприянні діловим контактам підприємців 
України та Угорщини; обміні досвідом у галузі сільського господарства, 
продовольства та  розвитку сільських територій; обмін інформацією щодо 
новітніх технологій вирощування та переробки сільгосппродукції; організації 
візитів представників бізнесу та спільних ділових зустрічей. 

«Україна має дуже великий сільськогосподарський потенціал, якого Західна 
Європа дещо боїться, – зауважив Дєрфі Болаж, президент Аграрної палати, 
Палати харчової промисловості та розвитку сільських територій Угорщини. – 
Угорщині цікава співпраця з Україною. Тому що не варто лякатися – потрібно 
встановлювати партнерські відносини, щоб спільно покращувати цей потенціал, 
адже результати такої співпраці будуть вигідними як для Угорщини, так і для 
України».  

«Угорщина є давнім партнером України в аграрній сфері. Наприклад, саме з 
Угорщини ми отримували високоврожайні гібриди кукурудзи, племінне поголів’я 
птиці, добре була налагоджена співпраця у галузі м’ясного скотарства», – зазначив 
Леонід Козаченко, народний депутат, президент УАК. 

Проте згодом, за його словами, ця співпраця стала не такою активною. Тому 
зараз важливо відновити співробітництво Угорщини та України в аграрній галузії, 
вважає Леонід Козаченко. 

Угорщина може стати для України найкращим дороговказом у питанні 
виходу на європейський ринок – як у статусі асоційованого члена, так і 
повноправного члена Європейського Союзу. Ще одне важливе питання, у якому 
досвід Угорщини може допомогти Україні – як розвивати стосунки з Copa-Cogeca, 
хто міг би представляти нашу державу в цій організації, яка приймає основні 
стратегічні рішення щодо політики в аграрному секторі», - підкреслює Леонід 
Козаченко.  

«Ще одне важливе питання, в якому досвід Угорщини може допомогти 
Україні – як розвивати стосунки з Copa-Cogeca, хто міг би представляти нашу 
державу в цій організації, яка приймає основні стратегічні рішення щодо політики 
в аграрному секторі»,  підкреслив Леонід Козаченко. 

Українська аграрна конфедерація 

та Аграрна палата Угорщини 

домовились про співпрацю 
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Аграріям частково компенсують 

вартість сільськогосподарської техніки 

У Державному бюджеті України передбачили 550 млн грн на часткову 
компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 
у розмірі 20%. 

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва у розмірі 20% надаватимуть сільськогосподарським 
товаровиробникам за умови, що питома вага сільськогосподарської продукції 
становить не менше 75% вартості всієї продукції (товарів), поставлених такими 
виробниками протягом 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. 

Із переліком техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується 
за рахунок бюджетних коштів, можна ознайомитися на сайті Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України:  

Після оприлюднення наказу Мінагрополітики «Про затвердження форм для 
отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва», сільгоспвиробникам для отримання 
часткової компенсації необхідно звернутись із заявкою до державного банку 
(ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», 
ПАТ  «Укрексімбанк»), через який здійснювалась оплата. 

Із переліком необхідних документів для отримання часткової компенсації 
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва 
можна ознайомитися на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. 

 
 
 
  

Джерело: www.loda.gov.ua 

Ряд українських підприємств отримали право експорту 

продуктів тваринного походження до Молдови 

Відповідно до повідомлення Національного агентства з безпечності 
харчових продуктів Республіки Молдова від 26.04.2017 № 01-6/857,                                                          
11 українських підприємств включено до переліку компаній, яким надано право 
експорту продуктів тваринного походження до Республіки Молдова. 

До даного переліку входять сирзаводи, птахокомплекси, холодокомбінати та 
інші підприємства, зокрема ПАТ «Львіський холодокомбінат».  

Джерело: www.сonsumer.gov.ua 
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Між Міністерством аграрної політики та продовольства України та 
Міністром сільського господарства і розвитку села Республіки Польща підписана 
Угода щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України у 2017 
році. 

Від України Угоду підписав Перший заступники Міністра аграрної політики 
та продовольства Максим Мартинюк, від Польщі – Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло. 

Необхідність підписання Угоди обґрунтована необхідністю обмеження 
поширення вірусу сказу на території України, захистом території Європейського 
Союзу від його проникнення. Це, у свою чергу, сприятиме розвитку двосторонніх 
відносин з ЄС та укріпленню іміджу України як надійного партнера. Разом з цим 
реалізація зазначеної Угоди дозволить створити на території України буферну 
зону щодо сказу в областях, що межують з Польщею. 

Подібні угоди реалізуються в Україні з 2012 року.  
11 травня 2017 року представники ветеринарних служб України, Польщі, 

Угорщини та Румунії спільно із представниками Європейської Комісії під час 
спільної зустрічі у Львові домовилися про продовження виконання програми 
боротьби зі сказом на території буферної зони України. 

Україна та Польща підписали Угоду щодо виконання 

програми боротьби зі сказом на території України  

у 2017 році 

За січень-травень Україна експортувала  

меду на 45 млн.дол. США 

Протягом перших п’яти місяців 2017 року Україна експортувала 26,2 тис. 
тонн меду на загальну суму 45,1 млн. дол. США. Про це свідчать дані Державної 
фіскальної служби. 

Трійка найбільших імпортерів вітчизняного меду лишається незмінною. Це 
США (34,5%), Німеччина (21,2%), Польща (10,6%). 

Окрім того, з січня по травень Україна імпортувала 10 тонн меду на 40 
тис.дол. США.  Основними постачальниками в Україну виступили Чехія (74,4%) 
та Литва (18%). 

Нагадаємо, що протягом 2016 року Україна відправила на експорт 57 тис. 
тонн меду на суму 97,3 млн.дол.США. Тоді найбільші обсяги продукту купували 
також Німеччина, Польща та США. 

Джерело: www.agrinews.com.ua 
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Розрахунок бюджетної дотації -                 

на прикладі від Мінагрополітики 

Міністерство аграрної політики та продовольства України на прикладі 
роз’яснило порядок розрахунку бюджетної дотації. 

Зазначено, що розмір  дотації розраховується як частка реалізованої 
дотаційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції помножена на 
задекларовану суму ПДВ (з урахуванням коефіцієнту пропорційності відповідно 
до бюджетного фінансування). Наприклад: 

1 
Виписані податкові накладні за місяць (всього), в тому числі за 

видами діяльності, що дотуються 

250 

200 

2 Питома вага, коефіцієнт (200/250) 0,8 

3 Сума ПДВ, що підлягає сплаті (сплачено) за декларацією 50 

4 Сума дотації, що підлягає сплаті виробникам (50*0,8) 40 

Окрім того, у Міністерстві звертають увагу, що відповідно до п. 2 Порядку 
розподілу бюджетної дотації,, не мають права на отримання бюджетної дотації за 
звітний (податковий) період, за який проводиться бюджетна дотація, особи, які 
мають податковий борг з ПДВ на наступний день після граничного строку сплати 
цього податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація. Тому варто 
здійснювати звірки з підрозділами ДФС на предмет наявності або відсутності 
податкової заборгованості до кінця строку сплати податку. 

Згідно з п. 5 Порядку бюджетна дотація виплачується товаровиробникам 
щомісяця пропорційно частці сплаченої до бюджету суми ПДВ за визначеними 
видами діяльності в загальній сумі сплати ПДВ. Тобто бюджетна дотація 
виплачується лише при позитивній сумі ПДВ по операціях за всіма видами 
діяльності. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

IFC планує у 2017 році залучити для проектів в Україні 

близько 250 млн дол. США 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, в 
2017 році планує залучити для проектів в Україні близько $250 млн, що істотно 
перевищує показник 2016 року. Про це повідомив керівник регіонального офісу 
IFC в Білорусі та Україні Джейсон Пеллмар,  

«У червні і за наступні два-три місяці ми розраховуємо, що зможемо 
інвестувати і мобілізувати фінансування в розмірі близько 150 млн. дол.США на 
підтримку нових проектів і нових клієнтів», ― сказав Д.Пеллмар. 

 Джерело: www.agrotimes.net 
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Пілотний проект Міжнародної 

організації праці з подолання 

незадекларованої праці на Львівщині 

Державна служба України з питань праці спільно з Міжнародною 
організацією праці впродовж квітня – серпня 2017 року проводить пілотну 
інспекційну кампанію щодо виявлення фактів незадекларованої праці у чотирьох 
областях України, зокрема і у Львівській області. 

Пілотна інспекційна кампанія проводиться з тим, щоб поширити діяльність 
Держпраці (в частині інспекції праці) на неформальну економіку. Ця робота 
здійснюватиметься на основі співпраці з іншими органами державної влади та 
соціальними партнерами. 

Основною метою проекту є не лише виявлення фактів неофіційного 
працевлаштування, але й з’ясування причин, які його зумовлюють. 

Насамперед, Головним управлінням Держпраці у Львівській області 
проводитиметься інформаційна складова Пілотної інспекційної кампанії, яка 
передбачає роз’яснювальну роботу щодо інформування роботодавців, 
працівників та інших груп населення про намір проведення інспекційної кампанії 
та виділення певного часу на те, щоб роботодавці та працівники  оформили 
належним чином трудові відносини. 

Графік семінарів 19-23 червня наводиться нижче: 20 червня: м. Моршин 
(актовий зал міської ради, поч. 11.00 год); м. Пустомити (актовий зал 
райдержадміністрації, поч. 10.00 год); м. Старий Самбір (сесійний зал  районної 
ради, поч. 11.00 год).  21 червня: м. Перемишляни актовий зал 
райдержадміністрації, поч. 11.00 год); м. Жидачів (актовий зал 
райдержадміністрації, поч. 11.00 год); м. Дрогобич (сесійний зал міської ради, 
поч. 15.00 год); м. Червоноград (актовий зал міської ради, поч. 15.00 год);                  
22 червня: м. Сокаль (актовий зал райдержадміністрації, поч. 10.00 год);               
м. Самбір (актовий зал міської ради, поч. 11.30 год). 
Джерело: Головнe управління Держпраці у Львівській області  

«Галичина-Захід» планує збільшити на 10% продажі свиней 

ТОВ «Галичина-Захід», що займається розведенням свиней, планує в 2017 
році збільшити обсяги їх продажі на 10% – до 155 тис. голів на рік. «Очікуємо, 
що обсяг продажів за рік збільшиться на 10% – до 155 тис. голів на рік за рахунок 
збільшення поголів’я. Ми в 2017 році порівняно з 2016 роком плануємо 
збільшити загальне поголів’я до 92-96 тис.», – сказав перший заступник 
генерального директора «Галичина-Захід» Андрій Талама. 

«Зараз у нас близько 80 тис. голів одночасного утримання і 5,7 тис. 
свиноматок», – додав Андрій Талама. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Уряд скасував державне регулювання цін 

на продовольчі товари та послуги на ринках 

7 червня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 394 
«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 р. №1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України», якою скасовано державне регулювання 
цін на продовольчі товари та послуги на ринках. 

Зокрема, з 1 липня 2017 року скасовується державне регулювання цін на 
продовольчі товари та послуги в частині встановлення: 

- торговельних надбавок не вище 15 відсотків до оптової ціни виробника 
(митної вартості) на 15 груп товарів (борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, 
цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, 
сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі); 

- декларування зміни оптово-відпускних цін на 13 груп товарів (борошно 
пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи 
гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім 
вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир 
кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 
відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-
пісок, олію соняшникову); 

- граничних рівнів рентабельності виробництва борошна та хліба 
соціальних сортів; 

- граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок на дитяче 
харчування; 

- граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих 
товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування 
вартості сировини не вище ніж 10 відсотків; 

- державного регулювання цін на послуги на ринках з продажу 
продовольчих та непродовольчих товарів. 

Рішення Уряду спростить процедуру зміни цін залежно від цінових 
коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни 
кон’юктури. 

На Держпродспоживслужбу покладено функції із здійснення державного 
нагляду (контролю) за дотриманням вимог формування, встановлення та 
застосування державних регульованих цін. 

Оскільки цінове регулювання на продовольчі товари скасовано, суб’єкти 
господарювання формуватимуть ціни у режимі вільного ціноутворення, в 
залежності від попиту та пропозицій на споживчому ринку. 

Держпродспоживслужба надалі не здійснюватиме контроль за 
ціноутворенням на ринку продовольства, оскільки заходи державного нагляду 
(контролю) проводяться лише за дотриманням державних регульованих цін. 
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Формула нарахування дотацій аграріям 

буде допрацьована до вересня 

Міністерство фінансів обіцяє аграріям до кінця літа привести систему 
нарахування дотацій сільськогосподарським виробникам у відповідність до 
закону.  Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) 
Михайло Соколов. 

Михайло Соколов підкреслив, що на сьогодні нарахування дотацій для 
галузей тваринництва, садівництва та овочівництва здійснюється за підзаконними 
актами (насамперед, це порядки ведення реєстру, розподілу дотацій та обміну 
інформацією між Державною фіскальною службою і держказначейством), які не 
відповідають положенням Закону «Про державну підтримку сільського 
господарства». 

Зокрема, нині база нарахування дотацій визначається множенням сплаченої 
суми ПДВ на частку дотованих видів діяльності в реалізації підприємства. Але 
оскільки тваринницькі підприємства практично не можуть обійтися без власної 
кормової бази і потребують ведення ще й рослинницької діяльності, база 
нарахування дотацій зменшується. 

«За даними, які ми зібрали за лютий ‒ перший місяць виплати дотацій, 
вийшло, що завдяки цьому розрахунку база для нарахування дотацій виявилася в 
10 разів меншою, ніж вона має бути, якби розраховувалася згідно із законом», ‒ 
сказав Михайло Соколов. 

Водночас, за законом, база нарахування дотацій – це різниця податкових 
зобов’язань та податкового кредиту, що виникли у зв'язку зі здійсненням 
пільгових видів діяльності. Саме таку формулу необхідно включити в підзаконні 
акти Мінфіну 

«Є велика ймовірність, що міністерство продовжить наполягати на своєму, 
адже і Державній  фіскальній службі, і Мінфіну зручно економити на аграріях. У 
такому разі альтернативний варіант – звертатися до народних депутатів і 
переносити норми, які мали бути закладені в підзаконний акт, до закону. Тоді 
виконавчі органи будуть зобов’язані привести свої документи у відповідність», ‒ 
підсумував Михайло Соколов. 
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Мінагрополітики запускає допоміжний 

інформаційний ресурс для широкого 

кола користувачів 

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з представни
ками Офісу підтримкиреформ (RST) та за сприянням Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) створили 
допоміжний інформаційний ресурс для всіх стейкхолдерів агросектору. Інфоресур 
розрахований на тих, хто шукає конкретну інформацію щодо практичного 
аспекту ведення агробізнесу в Україні. 

Допоміжний ресурс інформує користувачів про: 
- Аграрні та продовольчі виставки за кордоном; 
- Діючі проекти технічної допомоги, що фінансуються донорськими 
організаціями (49 проектів); 
- Розроблені регіональні бюджетні програми підтримки в Україні; 
- Торговельні аграрні місії; 
- «Білі» книги інвесторів; 
- Експортне портфоліо аграрного сектору України; 
-  Юридичний довідник для іноземних інвесторів  
Інформація на порталі про календарні події розміщена за 

принципом кольорового розподілу (за категоріями підтримки Мінагрополітики:  
- червоний - за підтримки, зелений - за сприяння, жовтий - 

рекомендує захід, синій - інформує про захід).  
Додатково в кожному заході вказані відповідальні оператори 

за організацію поїздки української сторони. 
Окрім того, для зручності користування, введені фільтри за регіоном України, 

спеціалізації, стратегічним пріоритетом Мінагрополітики та джерелом                                                                                                                       
фінансування.  

Запропонована на сайті інформація буде регулярно доповнюватись та  
оновлюватись. 

Ознайомитись з інформаційним ресурсом можна за посиланням: 
www.minagro.org.ua 
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Досвід успішних агрокластерів 

поширять регіонами України 

07 червня в рамках міжнародної агропромислової виставки «Агро-2017» 
відбувся круглий стіл «Державно-приватне партнерство як платформа для 
створення комплексного агротуристичного продукту у сільській місцевості».  

Під час заходу було презентовано роботу зі створення агрокластерів у п’яти 
пілотних регіонах України, зокрема, агроекологічний кластер «Медвино» у 
Іванківському районі Київської області, агротуристичний кластер «Диканька» у 
Диканському районі Полтавської області, агроекологічний кластер «Фрумушика-
Нова» у Тарутинському районі Одеської області, агрорекреаційний кластер 
курорт «Коблево» у Березанському районі Миколаївської області, 
агротуристичний кластер «ГорбоГори» у Пустомитівському районі Львівської 
області. 

До участі у цих ланцюгах державно-приватного партнерства долучені 
ініціативні сільські громади, органи місцевого самоврядування, а також дрібні 
виробники сільськогосподарської продукції. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Мінагрополітики працює над 

диверсифікацією та розвитком ринків збуту 

продукції тваринництва 

У Мінагрополітики продовжують працювати над розвитком експортного 
потенціалу тваринництва та диверсифікації ринків збуту.  

Про це йшлося під час Комітетських слухань з питань аграрної політики 
та земельних відносин Верховної Ради України на тему: «Розвиток експортного 
потенціалу національних виробників продукції тваринного походження», 
14 червня, у м. Нововолинськ.  

В рамках реалізації експортного потенціалу України вже опрацьовані 
питання з укладання угод про вільну торгівлю з Туреччиною, Ізраїлем 
та Сербією. Окрім того, здійснюється робота з активізації торговельно-
економічного співробітництва із ЄС, США, країнами Азії та Африки. В 2016 році 
обсяг поставок нашої продукції тваринництва в країни Європи, Азії та Африки 
перевищив 0,5 млрд дол США. 

 Від  Львівської області участь у слуханнях взяли директор департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталія Хмиз та 
керівники сільськогосподарських підприємств. 
Джерело: www.ukrainian-food.org 
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Джерело: www.info-shuvar.com 

Зазвичай, ранні овочі “борщового набору” швидко дешевшають на початку 
літа, завдяки збільшенню пропозиції. Але цього року, ціни на ці овочі не 
поспішають знижуватися, а деяка продукція взагалі дорожчає.  

За даними моніторингу “Інфо-Шувар”, за минулий тиждень,  ціни на ранню 
картоплю та цибулю майже не змінились, сьогодні картопля на оптових ринках 
пропонується по 9-10 грн/кг (0,31 - 0,34 євро/кг), а  цибуля коштує десь 11-13 
грн/кг (0,38 - 0,44 євро/кг). Слід відмітити, що  в цілому, пропозиція ранньої 
цибулі поки що лишається незначною, завдяки цьому,  на минулому тижні 
продовжували зростати ціни на  «стару» цибулю. На минулому тижні, «стара» 
цибуля іноді зростала в ціні до 8-9  грн/кг (0,27 - 0,31 євро/кг) і це був рекордний 
показник цін для цього періоду року. 

«Молода» капуста продовжувала дорожчати,  за минулий тиждень, 
вона  зросла в ціні ще на 10-15%, сьогодні на оптових ринках її можна придбати 
по 10-12 грн/кг  (0,34 - 0,41 євро/кг). 

Дешевшали на минулому тижні тільки рання морква та буряк, за тиждень 
морква втратила в ціні майже 20%, сьогодні вона коштує близько 9-13 грн/кг (0,31 
- 0,44 євро/кг), а буряк став дешевшим на 30 %, знизившись в ціні до 5-7 
грн/кг  (0,17 - 0,24 євро/кг) 

Слід відмітити, що в порівнянні до рівня цін минулого року,  не відчувається 
різниці тільки по ранньому буряку та моркві, в червні 2016 року вони коштували 
стільки ж, скільки й сьогодні. А от всі інші овочі помітно подорожчали. Рання 
картопля сьогодні коштує майже в 2 рази дорожче ніж рік тому, ціни на молоду 
цибулю зросли в 1,5 рази. А рання капуста взагалі сьогодні пропонується в                          
10 разів дорожче, ніж в червні 2016 року 

Ціни на овочі “борщового набору”  

не поспішають знижуватись 

В Україні очікується впровадження 

європейської системи сертифікації риби 

Відсутність механізму контролю за виловом і простежуванністю виловленої 
риби в Україні продукує величезний чорний ринок риби, стримує розвиток 
легальних підприємців, ставить під питання харчову безпеку. Про це заявив 
голова Держрибагентства Ярема Ковалів, передає прес-служба Мінагрополітики. 

«Сертифікат походження риби та система простежуваності виловів ‒ це 
ефективний спосіб боротьби з незаконним рибальством. Якщо риба буде 
виловлена без дозвільних документів, вона не отримає сертифікат. Без 
сертифікату її неможливо буде продати, ми позбавляємо браконьєрство 
економічного змісту. Крім того, впровадження Сертифікату має важливу 
екологічну складову і необхідне для підтримання сталих запасів риби у 
водоймах. 
Джерело: www.agravery.com 
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Законодавчу основу для сільгоспкооперації 

 планують удосконалити  

У Верховній Раді зареєстровано нову редакцію Закону «Про 
сільськогосподарську кооперацію», якою пропонується врегулювати всі ключові 
питання створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні в 
єдиному законодавчому акті. 

  Передбачається, що такий підхід допоможе створити комплексну та зручну в 
користуванні законодавчу основу для сільгоспкооперації, а також усунути існуючі 
на сьогодні колізії між різними законодавчими актами з цього питання 

Законопроектом №6527, зокрема, пропонується: 
- відмовитися від жорсткого поділу сільгоспкооперативів за типами на 

виробничі та обслуговуючі, надаючи засновникам самостійно обирати види та 
форму діяльності; 

- на законодавчому рівні закріпити такі принципи утворення і діяльності 
сільгоспкооперативів: добровільність та відкритість членства у 
сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному 
об’єднанні; демократичність; автономність і незалежність; співпраця між 
кооперативами тощо; 

- закласти ефективну модель економічної діяльності сільськогосподарського 
кооперативу, яка дає змогу підвищити його конкурентоздатність на аграрному 
ринку, запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і на рівні 
його членів), дає можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти 
за собою неприбутковий статус; 

- зберегти положення щодо державної підтримки сільськогосподарської 
кооперації, також передбачається заснування Агенції сприяння розвитку 
сільськогосподарської кооперації, яка, зокрема, здійснюватиме інформаційну, 
консультативну та методологічну допомогу, спрямовану на розвиток 
сільськогосподарської кооперації, розробляє пропозиції зі створення сприятливої 
податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної державної політики в цій сфері.    

Джерело: “Дебет-Кредит” 

Об’єднані громади Львівщини отримають  

63 мільйони субвенції на інфраструктуру 

7 червня Уряд ухвалив рішення, яким передбачається спрямувати 1,5 млрд 
грн субвенції з державного бюджету в місцеві бюджети на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад України. Зокрема, Львівщина 
для 22 ОТГ отримає 63 млн 118 тис грн. Ще 3 ОТГ області претендуватимуть на 
державні кошти при затвердженні додаткових субвенцій на 2017 рік. 

Джерело: www. loda.gov.ua 
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Набув чинності Наказ про вилучення 

сільськогосподарських тварин з метою 

знищення при ліквідації особливо 

небезпечних хвороб 

Джерело: www.consumer.gov.ua 

Набув чинності Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 12.04.2017 р. № 207 “Про затвердження форми Акту про вилучення 
сільськогосподарських тварин з метою їх знищення або забою при ліквідації 
особливо небезпечних (карантинних) хвороб”.  

Наказ був розроблений та поданий Держпродспоживслужбою на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України на виконання пункту 9 постанови 
Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 року № 1003 “Про затвердження 
Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок 
запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з 
проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних 
(карантинних) хвороб” із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 лютого 2017 року № 47. 

Наказом затверджена нова єдина форма Акту, яка усуває недоліки, що були 
виявлені під час практичного застосування чинного Порядку відшкодування 
майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину 
(карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт 
щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб. 

Варто відзначити, що згідно із законодавством, розмір компенсації за 
знищених тварин визначається органами місцевого самоврядування на основі 
комісійних актів про вилучення тварин, які складалися у довільній формі, 
враховуючи середню ціну на худобу або птицю, що склалася в регіоні. 

Щодо реєстрації та обліку сільськогосподарської, дорожньо-

будівельної техніки та інших механізмів на Львівщині  

З 14 червня 2017 року реєстрація та облік сільськогосподарської, дорожньо-

будівельної техніки та інших механізмів на Львівщині проводиться за новою 

адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 49  (3 поверх) провідним фахівцем 

Салом Андрієм Андрійовичем  (моб. тел.  099-510-01-80). 

Розклад прийому громадян: Понеділок: з 9:00 до 13:00 

Середа: з 9:00 до 13:00 

П’ятниця: з 9:00 до 13:00 
 

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області 
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Затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення 

Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські угіддя (рілля, 
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські 
угіддя на землях сільськогосподарського призначення 

Мінагрополітики наказом від 23.05. 2017 р. № 262 затвердило Порядок 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські угіддя (рілля, 
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські 
угіддя на землях сільськогосподарського призначення. 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими 
будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і 
якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), 
документація із землеустрою. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юрособами, які 
є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про 
землеустрій”. 

У разі застосування статті 277 Податкового кодексу України щодо 
визначення ставок земельного податку від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по АР Крим або по області за земельні ділянки, розташовані за 
межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, 
нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по АР Крим або по області 
приймається згідно з додатком 1 Порядку. 

До показників нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР 
Крим або по області та нормативів капіталізованого рентного доходу на землях 
сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів 
АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя застосовуються коефіцієнти 
індексації нормативної грошової оцінки земель відповідно до ПКУ. 

 Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Українська органічна продукція отримала 

власний запатентований логотип 

Департамент продовольства Мінагрополітики повідомляє, що 14 червня 
Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію державного логотипу для 
органічної продукції (сировини) як знаку для товарів і послуг. Вже скоро цей 
логотип можна буде побачити на українській органічній продукції 
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Президент підписав  Закон України  

 “Про оцінку впливу на довкілля” 

Президент України підписав Закон «Про оцінку впливу на довкілля», який 
був доопрацьований Верховною Радою з урахуванням його пропозицій. 

Згідно з новим законом, встановлюються правові та нормативні критерії 
оцінки впливу на довкілля. Закон сформований відповідно до зобов’язань, які 
взяла на себе Україна у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля. 

«Це справді початок нової екологічної політики в Україні.  Ще раз дякую 
Президенту, народним депутатам, всій екологічній спільноті. Гідний приклад 
справді європейської спільноти», –  прокоментував Міністр екології та природних 
ресурсів Остап Семерак. 

Документом чітко визначена сфера застосування оцінки впливу на 
навколишнє середовище: нафтопереробні та газопереробні заводи, теплові та 
атомні електростанції, хімічне виробництво, будівництво аеропортів, аеродромів, 
автомобільних доріг і гідротехнічних споруд морських і річкових портів і т. п. 

Крім того, в документі прописана відповідальність за порушення 
законодавства про оцінку впливу на довкілля, а також можливість тимчасової 
заборони та припинення діяльності підприємств у разі порушення ним 
законодавства. 

Оприлюднено нові проекти наказів 

Мінагрополітики України 

12 червня Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оприлюднило на офіційній інтернет-сторінці проект наказу “Про 
затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів 
його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах”. 

15 червня міністерство оприлюднило проект наказу “Про затвердження 
Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки” 
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Відтепер орендувати державні землі сільськогосподарського призначення 
буде можливо тільки на термін до 7 років за підсумками аукціонів, на яких 
стартова ціна складе не нижче 8% нормативної оцінки. Відповідну постанову 
Кабінет Міністрів України затвердив на засіданні 7 червня 2017 року. 

«Держгеокадастр повинен буде також виставляти на такі аукціони землі, 
повернуті з оренди, тим самим ліквідовуючи схему, коли вони ділилися на ділянки 
по 2 га і безкоштовно роздавалися нібито у вигляді земель особистого селянського 
господарства», – зазначив перший заступник міністра аграрної політики і 
продовольства Максим Мартинюк. 

Він уточнив, що в даний час на аукціонах по здачі державних земель в 
оренду ставка становить 13-15%, а середня ставка оренди по країні за державним 
і приватним землям –  від 5 до 8%. 

Максим Мартинюк зазначив, що постанова вводить ще одну умову –  обсяг 
земель, що виділяються безкоштовно, буде обмежений 25% земель, зданих в 
оренду через аукціони, а пріоритетними одержувачами таких земель стануть 
учасники АТО за погодженням з сільськими радами. 

За його словами, Держгеокадастру також доручено привести раніше укладені 
договори у відповідність з новими нормами. 

Перший заступник міністра зазначив, що такі заходи повинні збільшити 
доходи місцевих бюджетів на 1 млрд грн до кінця 2018 р. 

За словами Максима Мартинюка, до 2016 р. більшість договорів були 
укладені на максимальний термін 49 років з мінімальною ставкою 3%, а в 2016 р. 
з початком орендних аукціонів виросло число передачі землі безкоштовно у 
вигляді земель для особистого селянського господарства ділянками до 2 га. 

20 червня з 11.00-13.00 год відбудеться особистий прийом громадян 
заступником начальника Головного управління Держгеокдастру у Львівській 
області у Відділі Держгеокадастру в Жидачівському районі (м. Жидачів,                      
вул. Шашкевича, 2) 

26 червня з 11.00-13.00 год відбудеться особистий прийом громадян 
заступником начальника Головного управління Держгеокдастру у Львівській 
області у Відділі Держгеокадастру в Золочівському районі (м. Золочів, 
вул.Чорновола, 3) 

 

Відбудеться Особистий прийом громадян керівниками  

Головного управління Держгеокдастру у Львівській області  

в Жидачівському та Золочівському районах 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 

Нові правила оренди державних 

сільськогосподарських земель 
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Для працівників виробництва солоду, пива та 

безалкогольних напоїв затвердили правила охорони праці 

Правила затверджені наказом Мінсоцполітики  від 18.04.2017 р. №635 і 
встановлюють вимоги до безпечного виконання робіт у технологічних процесах 
виробництва солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, 
мінеральних та питних вод. Поширюються вони на всіх суб’єктів господарювання 
незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють 
діяльність, пов’язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та 
слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод. 

Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання роботодавцями та 
працівниками при виробництві солоду, пива (в тому числі і при експлуатації 
мініпивоварень з виробництва пива, призначених для барів, ресторанів, кафе і 
невеликих виробництв), безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних 
та питних вод. 

Так, для зниження небезпек та ризиків негативного впливу небезпечних та 
шкідливих факторів на здоров’я та життя працівників на підприємстві 
роботодавець повинен: 
• забезпечити функціонування системи управління охороною праці відповідно 
до статті 13 Закону України “Про охорону праці”; 
• розробити та запровадити методику(и) ідентифікації небезпек та оцінювання 
ризиків по всіх ланках виробничих процесів та робочих місць. Зокрема, необхідно 
визначити можливий негативний вплив небезпечних та шкідливих факторів на 
працівників, шляхи та методи, якими на підприємстві знижуються ризики їх 
впливу на працівників до соціально обґрунтованого та економічно досяжного 
рівня. 
• затверджувати нормативні акти про охорону праці, які діють на підприємстві, 
відповідно до Порядку №132; 
• розроблювати та затверджувати інструкції з охорони праці; 
• вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною 
небезпекою; 
• розроблювати та затверджувати функціональні обов’язки та права 
працівників підприємства з організації та забезпечення безпеки праці; 
• забезпечувати проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці 
працівників підприємства; 
• за рахунок власних коштів забезпечувати попередній (під час прийняття на 
роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників; 
• забезпечувати проведення розслідування та облік нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій відповідно. 

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане 
в “Офіційному віснику України” №47 (16.06.2017 р.). 

 
 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та 
раціонального використання водних об’єктів Департамент екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у 
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними 
об’єктами, які відбудуться о 11.00  год. 12 липня 2017 року за адресою: м.Львів, 
вул.Стрийська,98. 

Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок та 
земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на 
земельних торгах, а саме: 

Ставок площею 1,7236 га, який розташований на території Соколівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 
ділянці площею 2,3310 га; 

Ставок площею 1,4039 га, який розташований на території Летнянської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на 
земельній ділянці площею 1,4634 га; 

Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території 
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га; 

Ставки площею 0,1675 га та 0,5007 га, які розташовані на території Пасіки-
Зубрицької сільської ради (Давидівська ОТГ, за межами населеного пункту) 
Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 1,7663 га. 

Останній день прийому заяв - 06.07.2017 р. до 16 год.30 хв 
З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланнями: 
Буський район, Соколівська сільська рада (за межами населеного 

пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/15806 
Дрогобицький район, Летнянська сільська рада (за межами населеного 

пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/15814 
Кам’янка-Бузький район, Великосілківська сільська рада (за межами 

населеного пункту):http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/15813 
Пустомитівський район, Пасіки-Зубрицька сільська рада (Давидівська ОТГ, 

за межами населеного пункту):http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/15807 

На Львівщині оголошено земельні 

торги у формі аукціону з продажу права 

оренди земельних ділянок разом 

 із водними об’єктами   
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Катерина Яцух, кандидат біологічних наук, 

провідний науковий співробітник лабораторії 

захисту  рослин, Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН 

 Захисти колос пшениці від фузаріозу! 

Пшениця як продовольча культура – одне з найголовніших джерел енергії 
для людини і тварин. Для України вона є основною продовольчою культурою. 
До хімічного складу зерна входять усі необхідні для харчування елементи: 
білки, вуглеводи, жири, вітаміни, ферменти та різні мінеральні речовини. 
Пшеницю використовують не лише для хлібопечення, а й для виготовлення 
крупів, кондитерських виробів та макарон. Зерно її можна переробляти на спирт, 
крохмаль, декстрин. Відходи борошномельного виробництва, солома та полова 
використовують на корм тваринам. На даному етапі, одним із чинників, що 
стримують отримання високих врожаїв  пшениці озимої є хвороби колосу: 
фузаріоз, альтернаріоз та оливкова пліснява. Втрати від них можуть сягати 15-
32%, а в роки з епіфітотійним розвитком –  50 і більше відсотків. 

 Особливо небезпечна хвороба – фузаріоз колоса, яка повинна бути під 
постійним контролем спеціалістів, оскільки наслідком захворювання можуть 
бути не лише відчутні втрати врожаю,  але й забруднення зерна небезпечними 
для здоров’я людей і тварин мікотоксинами. За даними FAO, 20–25% зерна у 
світі забруднено мікотоксинами, у країнах, що розвиваються, до 36% усіх 
хвороб людей пов’язані з їхньою дією. Більшість мікотоксинів не руйнується у 
процесі звичайної переробки сировини. Постала гостра потреба ретельного 
контролю цих речовин на всіх етапах виробництва – від вирощування 
сільськогосподарських культур до зберігання врожаю і виробництва кінцевого 
продукту. 

Фузаріоз колосу (Fusarium spp.) 

До мікотоксинів, продуцентом 
яких є гриби роду Fusarium 
належать зеараленон, фумінозин, 
ДОН (дезоксиніваленол), Т-2 
токсин.  

При тривалому надходженні 
зеараленону з кормом до організму 
тварин, особливо для свиней та 
великої рогатої худоби, призводить 
до безплідності.  
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Трихотецени (ДОН, Т-2 токсин) пригнічують метаболізм білка в організмі, 
викликають ушкодження слизової та рогової оболонок порожнини рота, 
некротичний стоматит, геморагічний ентерит товстого й тонкого кишечників.                         
У несучок знижуються яйценосність, маса яйця, якість шкаралупи, 
ушкоджуються зоб і м’язовий шлунок. Хліб, випечений із борошна, яке змололи 
із сильно ураженого збудником фузаріозу зерна, спричиняє гостре захворювання, 
набуває одурманюючих властивостей. У народі  його називають “п’яним” хлібом. 
При тривалому вживанні такого хліба проявлялося виснаження, втрата зору, 
порушення психіки. Не дозволяється використовувати солому уражених 
фузаріозом рослин як підстилку для тварин. 

Тому захист колоса має вирішальне значення для отримання якісного та 
високого врожаю пшениці озимої. Згідно з науковими даними частка колоса в 
майбутньому врожаї сягає до 45%, тому таким важливим є зберегти його від 
хвороб.  

Розвитку фузаріозу колосу сприяє поєднання високої вологості повітря 
(71%) і температури понад  20ºС в період від цвітіння до збирання врожаю.  

В західних областях України щорічно складаються сприятливі погодні 
умови для розвитку цього захворювання. На розвиток хвороби також впливає 
ослабленість рослини при незбалансованості мінерального живлення, особливо 
таких елементів як азот і фосфор. 

Фузаріоз колоса стає помітним у період наливання зерна або молочної 
стиглості, коли окремі колоски, частини колоса або цілі недозрілі колоски 
біліють, а здорові залишаються зеленими. У місці змикання лусочок утворюється 
ледь помітний наліт блідо-рожевого кольору. З часом він ущільнюється і стає 
оранжево-червоним. Пізніше на колоскових лусочках з’являються чорні 
розкидані крапки – перитеції. Збудники можуть інфікувати як окремі колоски, 
верхню або нижню частину колоса, так і весь колос і соломину під ним. Ступінь 
ураження зерна залежить від виду збудника та часу його проникнення у тканини. 
У зв’язку з цим розрізняють два типи ураження зерна пшениці: яскраво виражене 
(глибоке) і приховане (поверхневе). Яскраво виражене фузаріозне зерно  
вирізняється плюсклістю і рожевим кольором через наявність міцелію грибів. 
Така форма ураження виникає в результаті раннього інфікування колосків у полі 
(у фазі цвітіння), в основному, грибами F. culmorum, F. graminearum і                                                            
F. avenaceum. Прихована ж форма прояву фузаріозу зерна пшениці виникає за 
пізнього його ураження, слабкого інфекційного навантаження або у разі 
ураження зерна у період збирання і зберігання врожаю. Таке зерно візуально не 
відрізняється від здорового, проте є джерелом інфекції під час його зберігання та 
висівання. Критичним періодом для зараження озимої пшениці є фаза цвітіння.                     
У роки надмірного зволоження спостерігається тенденція до збільшення 
глибокого ураження зерна пшениці фузаріозом, а загальна кількість фузаріозного 
зерна може зростати втричі-вчетверо. 



31 

2017 / № 11 (58) 

Серед заходів на сьогодні хімічний метод є найбільш ефективним проти 
фузаріозу зернових культур. В “Переліку препаратів...” для контролю фузаріозу 
колоса рекомендовано такі фунгіциди: абакус, мк.е. – 1,25-1,75 л/га, альто Супер, 
к.е. – 0,4-0,5 л/га, амістад Екстра, к.с. – 0,5-0,75 л/га, амістад Тріо, к.е. – 1,0 л/га, 
бампер Супер, к.е. – 0,8-1,2 л/га, імпакт Т, к.с. – 1,0 л/га, колосаль, к.е. –   1,0 л/га, 
колосаль Про, м.е. – 0,3-0,4 л/га, рекс Дуо, к.е. – 0,4-0,5 л/га, солігор, к.е. – 0,9-1,0 
л/га, супнім 400, в.е. – 1,5 л/га, тілмор, к.е. – 1,0-1,5 л/га, тілт Турбо, фолікул, е.в. 
– 1,0 л/га та інші. За результатами наших досліджень  відмічена дуже висока 
технічна ефективність фунгіциду тілмор, к.е. при нормі використання 1,0 л/га 
проти фузаріозу колосу, внесеного у фазу ВВСН 60 – початок цвітіння колосу. 

Уражені фузаріозом посіви потрібно  збирати у стислі строки і зберігати 
окремими партіями. На вологому зерні гриби роду Fusarium можуть розвиватися 
під час зберігання навіть за температури 3…8°С. Тому для запобігання 
накопиченню мікотоксинів його терміново просушують до вологості 14%. 

 Частка фузаріозного зерна пшениці у партії, призначеній для продовольчих 
цілей та експорту не має перевищувати 0,3–0,5%, а для кормових потреб – не 
більше ніж 1,0% (ДСТУ 3768). У борошні, що використовується для 
виготовлення дитячого та дієтичного харчування, вміст токсинів не допускається. 
 

TARGI KIELCE S.A. (Polska,Kielce) та ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів)  –  

запрошують українські компанії до участі в Міжнародній агропромисловій 

виставці«EuroAGRO» у Львові. 

 

Джерело: www.galexpo.com.ua/agro 
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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 

2017 / № 11 (58) 
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Тетяна Данілкова, начальник відділу прогнозування, 

фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків 

Управління фітосанітарної безпеки Головного 

управління Держпродспоживслужби у Львівській 

області  

Прогноз 

фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних 

сільськогосподарських рослин  у господарствах Львівської області  

в червні 2017 року 

За наявних в другій половині травня помірно вологих днів, спостерігається 
позитивна тенденція у забезпеченні агроценозів вологою, що сприяє формуванню 
міцної кореневої системи рослин озимих, ярих зернових, зернобобових культур та 
наростанню рослинної маси сіяних трав. При настанні нестійких погодних умов в 
червні, поряд з порушенням системи сівозмін, агротехніки та заходів 
вирощування й захисту сільськогосподарських культур, існуватиме загроза 
фітосанітарному стану посівів внаслідок виникнення спалахів підвищеної 
шкідливості ентомологічних та фітопатологічних організмів. Задля недопущення 
господарсько-відчутних пошкоджень посівів та втрат урожаю від шкідників, 
хвороб і бур’янів впродовж місяця забезпечують постійний моніторинг 
фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур. 

  
Шкідники і хвороби зернових культур 

На окремих посівах озимих і ярих колосових культур спостерігатиметься 
відкладання яєць та відродження личинок клопа – шкідливої черепашки, інших 
видів хлібних клопів. Через розтягнутість відкладання яєць та відродження 
личинок, у посівах одночасно зустрічатимуться перезимувалі клопи, яйця й 
личинки різних віків. Масове відродження та вихід личинок на колос 
відбуватиметься у другій половині червня. При пошкодженні ними зерна в колосі 
погіршується якість клейковини, посівні та фуражні властивості зерна пшениці та 
ячменю. Найбільшої шкоди завдаватимуть личинки старших віків і клопи нового 
покоління, в яких цикл розвитку може завершитися за умови живлення зерном. 

Захист колосу від клопа-черепашки проводять впродовж 10-12 днів від 
завершення відродження личинок до появи їх четвертого віку. Оптимальним 
строком проведення є наявність в посівах 15-30% личинок третього віку, що 
свідчить про відродження переважної більшості личинок. За наявності 2 і більше 
личинок клопа на кв.м у посівах сильних і цінних сортів пшениці, на решті 
посівів 4-6, в насіннєвому ячмені 8-10 личинок на кв.м для збереження 
технологічних і посівних якостей зерна, зокрема насіннєвого, проводять захисні 
обробки інсектицидами на основі тіаметоксаму (актара, в.г., 0,1-0,14 л/га), 
циперметрину (арріво, к.е., 0,2 л/га), диметоату (данадим стабільний, к.е., 1-1,5 
л/га), хлорпірифос + циперметрин (нурел Д, к.е., 0,75-1 л/га), або аналогами.  
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Ці препарати біологічно ефективні також і проти багатьох інших 
спеціалізованих фітофагів зернових колосових культур. 

Повсюди продовжать розмножуватись та пошкоджувати зерно в колосках 
злакові попелиці, осередково фітосанітарне значення матимуть трипси, цикадки. 
За умов теплої сухої погоди червня (температура повітря 29…30°С, вологість 
35…50%) і надпорогової чисельності ці шкідники значно знижуватимуть вагу 
зерна, що спричинятиме кількісні втрати врожаю. За підвищеної температури і 
високої вологості повітря можливе повсюдне збільшення чисельності та 
шкідливості цикадок, і разом з тим поширення вірусних, зокрема, смугастою 
цикадкою, та мікоплазмових хвороб зернових культур. В цілому, шкідливість 
сисних фітофагів зменшуватиметься за огрубіння зерна. 

Під час наливу зерна триватиме вихід з ґрунту і живлення в колосках жуків 
хлібної жужелиці (туруна) та хлібних жуків. Шкідливість імаго проявлятиметься 
через пошкодження зав'язі та вмісту зерна хлібних злаків, що обумовить 
зниження їх врожайності. У цей же період на окремих посівах поліської і 
лісостепової зон області значної шкоди завдаватиме зернова совка, гусінь 
першого віку якої спочатку вгризатиметься в середину зерна, а потім ним 
живитиметься. В подальшому гусінь четвертого віку об’їдатиме зерно зовні, 
часто знищуючи його повністю. Живлення гусені триватиме до збирання 
врожаю. 

Ярим зерновим культурам відчутної шкоди можуть завдати хлібна п'явиця, 
злакові мухи (гессенська, шведські), хлібні блішки, трачі, інші фітофаги, 
шкідливість яких зростатиме за сприятливої погоди червня (помірні температура 
й опади). 

Проти вищезазначених шкідників ефективними будуть інсектициди, 
дозволені для використання в посівах зернових колосових культур. Ярі зернові за 
наявності на кв.м 10-30 жуків п’явиці, 40-50 екз. на 100 п.с. злакових мух, 40-50 
екз. на колос личинок трипсів, 15-25 екз. на стебло попелиці обробляють в 
крайових смугах або всуціль поля альфа-циперметрином (альтекс, КЕ, блискавка, 
КЕ, фастак, КЕ за норми 0,1-0,15 л/га), диметоатом (бі-58 новий, к.е., 1,5 л/га; 
біммер, к.е., 1-1,5 л/га), лямбда-цигалотрином (карате зеон, мк.с., 0,15-0,2 л/га), 
тіаклоприд + дельтаметрин (протеус, МД, 0,5-0,75 л/га), тощо. 

Актуальною в першій половині 
червня залишатиметься загроза 
захворювання зернових культур 
грибковими хворобами, зокрема, 
борошнистою росою, септоріозом, бурою 
листковою та жовтою іржею, 
піренофорозом, ринхоспоріозом, 
кореневими гнилями, які поширені, 
передусім, в загущених посівах на добрих 
агрофонах.  
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Вищевказані хвороби, гельмінтоспоріоз, темно-бура й сітчаста 
плямистості розвиватимуться в ярих пшениці та ячмені. Розвиток кореневих 
гнилей обумовлюватиме осередковий або розсіяний розвиток білоколосості та 
щуплозерності. 

Під час колосіння відбуватиметься ураження сприйнятливих, добре 
розвинутих, загущених посівів зернових культур летучою та іншими видами 
сажок. За підвищеної вологості і температури повітря 28…30°С на колосках 
розвиватимуться альтернаріоз, септоріоз, оливкова пліснява, фузаріоз. Особливо 
небезпечним може бути раннє ураження колоса фузаріозом, зокрема, у фазу 
цвітіння, що створюватиме передумови формування щуплого неповноцінного 
зерна з низькою чи зовсім втраченою життєздатністю. Запізнення з 
обприскуванням від цієї хвороби під час цвітіння 50% рослин вже на 4 дні 
викликає зниження ефективності обробки фунгіцидами, оскільки більш пізні 
обробки не впливають на розвиток патогена. Для попередження забруднення 
зерна фузарієвими мікотоксинами посіви захищають фунгіцидами на основі 
тіофанат-метилу (топсін-М, ЗП, 1,0 л/га, ін.) у суміші з азольними препаратами 
(ікарус, ЕВ, 1,0 л/га; колосаль, КЕ, 1,0 л/га; солігор, КЕ, 0,9-1,0 л/га; титул Дуо, 
ККР, 0,25 л/га, ін.). За швидкого наростання захворювань листкової поверхні, а 
також колоса, висока ефективність оздоровлення рослин досягається 
обприскуванням фунгіцидами під час формування зернівок: абакус, мк.е., 1,25-
1,75 л/га; альто супер, к.е., 0,4-0,5 л/га; амістар екстра, КС, 0,5-0,75 л/га; бампер 
супер, КЕ, 0,8-1,2 л/га; замір, ВЕ, 0,75-1,5 л/га; імпакт Т, к.с., 1 л/га; колосаль, КЕ, 
1 л/га; рекс Дуо, к.е., 0,6 л/га; супрім, в.е., 0,75-1,5 л/га; фалькон, КЕ, 0,6 л/га; 
фолікур, ЕВ, 1 л/га, або аналоги. 

Зважаючи на прогресування в окремих господарствах області іржастих 
грибів, слід зазначити, що у посівах колосових культур триазольні фунгіциди 
стимулюють конкурентноздатність однієї раси бурої іржі по відношенню до 
іншої. Всі патогени раніше або пізніше при тривалому застосуванні системних 
фунгіцидів набувають стійкості. Крім зміни резистентності під впливом 
фунгіцидів можуть відбуватись також інші зміни частот генотипів в популяціях 
грибів, які обумовлені їх зчепленням з чутливістю до фунгіцидів. Для 
бензимідазолів характерною є селектуюча дія, яка полягає у знищенні чутливих 
особин, що, в свою чергу може викликати зниження чутливості на 
популяційному рівні, а за подальшої дії фунгіцидного пресу - резистентність. На 
практиці виникнення стійкості популяції патогена виражається в істотному 
зниженні ефективності фунгіцидів, а в деяких випадках навіть стимуляції 
розвитку хвороби, і, як наслідок, значних втрат урожаю зерна. У випадку 
ураження патогенами, які є резистентними до фунгіцидів, культура виявляється 
практично незахищеною від хвороби, що призводить до різкого наростання 
негативних наслідків. 
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Шкідники і хвороби зернобобових культур та багаторічних трав 

Під час бутонізації – цвітіння гороху відроджуватимуться личинки 
бульбочкових довгоносиків, які закінчивши розвиток, заляльковуватимуться. 
Жуки нового покоління з’являтимуться наприкінці червня. Помірно тепла і 
волога погода сприятиме утворенню численних колоній горохової попелиці, 
шкідливості гусені листогризучих метеликів. Жуки горохової зернівки активно 
заселятимуть, живитимуться пилком й пелюстками гороху, відкладатимуть яйця 
в боби. За сухої спекотної погоди можливе підвищення чисельності й 
шкідливості горохової плодожерки, акацієвої (бобової) вогнівки, трипсів, клопів, 
а також розвиток фузаріозного в’янення. За температури 18…25°С і високої 
вологості повітря в загущених посівах гороху рослини хворітимуть на 
аскохітоз, пероноспороз, сіру гниль, борошнисту росу. 

Захищають горох за чисельності шкідників при перевищенні ЕПШ (2-3 
жуки горохового зерноїда, 250-300 екз. горохової попелиці на 10 п.с., 2 екз. 
горохового трипса на квітку, 25-30 яєць на кв.м горохової плодожерки, акацієвої 
(бобової) вогнівки) фосфорорганічними або комбінованими інсектицидами 
(актара, к.с., 0,11 л/га; акцент, КЕ, 1 л/га; карате Зеон, мк.с., 0,125 л/га; фуфанон, 
КЕ, 0,5-1,2 л/га; золон, к.е. (крім зеленого горошку), 1,4 л/га; Бі-58 новий, к.е., 
0,5-1 л/га, або їх аналогами); в посівах на зелений горошок використовують 
фастак,  КЕ, 0,15-0,25 л/га; ф`юрі, в.е., 0,07-0,1 л/га. У період відкладання яєць 
гороховою плодожеркою, акацієвою вогнівкою, листогризучими совками 
проводять випуск бурої та жовтої трихограм (співвідношення 1:10). Проти 
аскохітозу, іржі, сірої гнилі, насамперед на насіннєвих ділянках, проводять 
обробки амістаром екстра, КС, 0,5-0,75 л/га, іншими фунгіцидами. 

У посівах сої розвиватимуться й шкодитимуть личинки та жуки 
бульбочкових довгоносиків, попелиць, місцями – гусінь листокруток, п’ядунів, 
листогризучих совок, павутинний кліщ, які за сприятливих погодних умов та 
при відсутності захисних заходів можуть завдати господарсько відчутної шкоди 
посівам культури. Підвищена вологість і температура 18…26°С сприятимуть 
поширенню мікоінфекцій, зокрема, аскохітозу, пероноспорозу, альтернаріозу, 
білої гнилі або склеротиніозу, тощо. За встановлення сухої і теплої погоди 
можливий розвиток фузаріозного в’янення. 
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При перевищенні допустимого порогу шкідливості 8-15 жуків 
бульбочкових довгоносиків на кв.м, 2-5 люцернового клопа на рослину, 250-300 
попелиць на 10 п.с. посіви сої захищають фозалоном (золон, к.е., 2,5-3 л/га), 
імідаклоприд+бетацифлутрин (коннект, КС, 0,4-0,5 л/га), спіродіклофеном 
(енвідор, КС, 0,4-0,5 л/га), біфентрином (цезар, к.е., 0,2 л/га), ін. Від 
павутинного кліща посіви обприскують акарицидами на основі фенпіроксимату 
(ортус, КС, 0,7-0,9 л/га). В насіннєвих посівах обприскування проводять після 
виявлення сисних шкідників для запобігання поширення вірусної інфекції, а 
уражені вірусами рослини видаляють. 

Після підкошування багаторічних трав розвиватимуться й шкодитимуть 
листковий люцерновий довгоносик, насіннєїди (тихіус, апіон), люцернова 
товстоніжка, клопи, попелиці, гусінь совок і п’ядунів, інші фітофаги. За умов 
дощової і теплої погоди в посівах культури прогресуватимуть темно-бура 
плямистість, антракноз, аскохітоз, інші хвороби. 

Захисне значення в посівах люцерни мають своєчасні підкоси: для 
одержання насіння з проміжного укосу у фазу масової бутонізації, з другого – до 
чи на початку цвітіння, з обов’язковим вивезенням зеленої маси з полів. Після 
підкошування насіннєвих ділянок в період стеблування-бутонізації люцерни за 
наявності 5-8 жуків, або 20-30 личинок фітономуса, 15-20 клопів сліпняків, 20-
25 жуків люцернової товстоніжки, 500-600 попелиць на 100 п.с., 20-30 жуків 
тихіуса, 8-10 гус. совок на кв.м) посіви обробляють піриміфос-метилом 
(актеллік, КЕ, 1 л/га), диметоатом (бі-58 новий, к.е., 0,5-1 л/га), фозалоном 
(золон, к.е., 1,4-2,8 л/га). 

Шкідники і хвороби технічних культур 

Під час дозрівання насіння ярого і озимого ріпаків характерним є розвиток 
шкідників та хвороб, які впливають на формування врожаю. Зокрема, на посівах 
озимого ріпаку фітосанітарне значення матимуть капустяна стручкова галиця, 
осередково ріпаковий пильщик, хрестоцвіті клопи, попелиця, білани. На ярому 
ріпаку розвиватимуться ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, хрестоцвіті 
клопи, попелиці, осередково білани, пильщик, листогризучі совки. Посіви ярого 
ріпаку захищають наприкінці бутонізації за надпорогової чисельності фітофагів 
(5-6 жуків на рослину квіткоїда, прихованохоботників; 10% заселених рослин 
попелицею) одним з дозволених у «Переліку» інсектицидів (біскайя, МД, 0,25 
л/га; вантекс, мк.с., 0,04-0,06 л/га; карате Зеон, к.с., 0,15 л/га; моспілан, ВП, 0,12 
кг/га або їх аналогами), враховуючи призначення урожаю на технічні, насіннєві, 
харчові цілі. 

У червні за підвищеної вологості у вигляді опадів чи роси на стеблах, 
листках, стручках ріпаку розвиватимуться фомоз, несправжня борошниста 
роса, сіра гниль, які обумовлюють формування щуплого насіння з низькими 
посівними і технічними якостями. Інфікування стручків альтернаріозом 
викликатиме передчасне дозрівання ріпаку, яке проявляється у формуванні 
недорозвиненого насіння і розтріскуванні стручків.  



38 

2017 / № 11 (58) 

Для обмеження розвитку хвороб ріпаку застосовують триазольні препарати 
(фолікур, ЕВ, 1,0 л/га, карамба, в.р., 0,75-1,25 л/га, ін.). 

У передзбиральний період для зменшення розтріскування стручків ріпаку та 
відповідно для зниження передзбиральних і збиральних втрат врожаю посіви 
обробляють полімерним ад'ювантом латісс, КЕ, 0,5-1,0 л/га; рапсол, в.р., 1,0-1,5 
л/га; еластік, к.е., 0,5-0,7 л/га; нью філм, к.е., 0,7 л/га, або іншими. На засмічених 
бур'янами посівах культури використовують склеювачі в композиціях з 
препаратами на основі гліфосату або глюфосинату амонію у рекомендованих 
дозах при побурінні 70% стручків і вологої погоди перед збиранням (за 14 днів), 
але за умов вологості насіння не нижче 30-35%. 

В посівах цукрових буряків шкодитимуть 
бурякова мінуюча муха, личинки якої після 
відродження вгризаються в листок і живляться його 
паренхімою, внаслідок чого утворюється міна у 
вигляді світлої плями. Осередково фітосанітарне 
значення матимуть звичайний і сірий бурякові 
довгоносики, бурякові блішки, крихітка, 
щитоноски, дротяники і несправжні дротяники, 
гусінь підгризаючих і листогризучих совок.  

За підвищеної вологості та достатньої кількості тепла шкодитиме бурякова 
листкова попелиця, завдяки якій збільшується ймовірність ураження посівів 
вірусними хворобами. Перші крайові обприскування буряків шириною 40-60м 
проводять за появи попелиць на 1% рослин з краю поля, суцільні обприскування - 
при заселенні поодинокими колоніями цих сисних фітофагів більше 1% рослин. 
За співвідношення ентомофаг:попелиця 1:30 або ураження 30 особин попелиці 
хворобами обробки інсектицидами не доцільні. При перевищенні показників 
ЕПШ проти бурякових довгоносиків, блішок, щитоносок, крихітки посіви 
обприскують тіаметоксамом (актара, в.г., 0,08 кг/га), піриміфос-метилом (актеллік, 
КЕ, 1 л/га), малатіоном (фуфанон, КЕ, 1-2,5 л/га), хлорпірифосом (дурсбан, к.е., 
1,5-2,5 л/га); проти мінуючих мух, листкової попелиці, інших сисних шкідників 
одним з препаратів – актеллік, КЕ, золон, к.е., 1-2,5 л/га; бі-58 новий, к.е., 0,5-1 
л/га, або аналогами. Проти листогризучих і підгризаючих совок в період 
відкладання яєць вносять трихограму (20-30 тис. особин на гектар). 

При  дощовій і прохолодній погоді центральні листки розетки буряків 
уражуватиме пероноспороз, на гібридах іноземної селекції проявиться 
альтернаріоз. При випаданні рясної ранкової роси, температури близько 20ºС, 
періодичних дощів і відносної вологості повітря понад 80% розвиватиметься 
церкоспороз. Через недостатнє забезпечення рослин елементами живлення за 
умов посухи чи зливових дощів можливий прояв хвороби голодування рослин. 
При появі ознак пероноспорозу посіви цукрових буряків оздоровлюють 
диметоморф+манкоцеб (акробат МЦ, в.г., 2 кг/га).  
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За появи окремих плям церкоспорозу на 3-5% рослин проводять обробки 
манкоцебом (дітан, ЗП, 2-3 л/га), флутріафолом (імпакт, КС, 0,125 л/га) тощо. 
При ураженні рослин борошнистою росою посіви обприскують карбендазимом 
(колфуго супер, в.с., 2 л/га), тебуконазол+прохлораз (замір, ВЕ, 0,75-1 л/га) 
тощо. 

У посівах соняшнику, здебільшого пізніх строків сівби, в червні 
шкодитимуть сірий буряковий довгоносик, подекуди оленка волохата. За теплої 
й вологої погоди посіви культури, з країв полів чи суцільно, заселятиме 
геліхризова попелиця, наростання чисельності та шкідливості якої 
спостерігатиметься повсюди. За посушливих погодних умов можливе масове 
розмноження трипсів, за помірно-вологих – клопів, листогризучих і 
підгризаючих совок. При заселенні рослин соняшнику до початку цвітіння: 
попелицями – понад 20% рослин і наявності на кожній 40-50 екз. та за 
відсутності ентомофагів, клопами за чисельності 2 екз. на кошик – фітофагів 
знешкоджують дельтаметрином (децис ф-Люкс, КЕ, 0,3 л/га), малатіоном 
(фуфанон, КЕ, 0,6 л/га), лямбда-цигалотрин+тіаметоксам (енжіо, к.с., 0,18 л/га), 
іншими. 

За високої вологості повітря та рясних опадів збудники білої і сірої гнилей, 
фомозу, несправжньої борошнистої роси інфікуватимуть листя, стебла, корені 
соняшнику. При підвищеній температурі і вологості повітря можливе 
осередкове поширення фомопсису, за дефіциту вологи –  іржі. Перед цвітінням 
соняшнику за появи ознак гнилей проводять захисні обробки карбендазимом 
(дерозал, КС, 0,5 л/га), цимоксаніл+фамоксадон (тайтл, танос, в.г., 0,4-0,6 
кг/га), проти пероноспорозу – карбендазимом (дерозал, КС, 0,5 л/га), 
фосетилом алюмінію (ефатол, з.п., 2 л/га). За необхідності через два тижні 
проводять повторні обробки. 

У хмеленасадженнях розвиватимуться та шкодитимуть хмелева попелиця, 
павутинний кліщ, подекуди листогризучі совки, стебловий метелик, 
довгоносики. За чисельності 7-8 екз. на листок павутинного кліща до цвітіння 
рослини культури обприскують одним з акарицидів: демітан, КС, 0,6-0,8 л/га, 
ортус, КС, 1,7-2,1 л/га, аполло, к.с., 3,0 л/га; проти попелиці (20-25 екз. на 
листок) - актара, в.г., 0,06-0,08 кг/га, сумі-альфа, КЕ, 0,5 л/га, енжіо, к.с., 0,18 
л/га. Проти гусені листогризучих совок першого - другого віків за підвищеної 
чисельності (2 екз. на кущ) проводять обробки бі-58 новим, к.е., 1,5-6 л/га, 
данадимом стабільним, к.е., 4-6 л/га. 

При несвоєчасному проведенні хімічних обробок та настанні теплої 
вологої погоди рослини хмелю інфікуватиме несправжня борошниста роса, за 
появи ознак якої рослини хмелю вперше обробляють фунгіцидами по листках, 
вдруге – в період бутонізації – препаратами на основі фосетил алюмінію 
(альєтт, ЗП, 3-5 кг/га), сульфат міді триосновний (купроксат, КС, 3-5 л/га); 
металаксил-М+манкоцеб (ридоміл Голд, в.г., 2,5 кг/га). 



40 

2017 / № 11 (58) 

На посівах льону живитимуться льонові блішки, плодожерка, совки (гамма, 
люцернова), під час бутонізації – цвітіння – льоновий трипс. Проти блішок у 
вогнищах (за чисельності 10-15 екз. на кв.м) застосовують піретроїди (ф’юрі, 
в.е., 0,1-0,15 л/га, карате зеон, мк.с., 0,15 л/га, тощо). Під час бутонізації при 
заселенні трипсом 8-10% рослин або 2-5 екз. на рослину, плодожеркою, совками 
проводять обприскування дозволеними до використання препаратами. 

Тепла погода і періодичне випадання опадів дощу сприятимуть 
захворюванню рослин льону на антракноз, фузаріоз, інші інфекції. За появи 
ознак ураження хворобами рослини оздоровлюють беномілом (фундазол, ЗП, 1 
кг/га, за призначенням олії на технічні цілі). 

Шкідники і хвороби картоплі та овочевих культур 

При встановленні сухої і спекотної погоди (t° вище 26°С, вологість 58-75%) 
ймовірний прискорений розвиток усіх фаз колорадського жука, що сприятиме 
зростанню його шкідливості у посівах картоплі та інших пасльонових культур. 
За масової появи личинок першого-другого віків (10-20 екз. на рослину при 8-
10% заселенні), рослини обприскують інсектицидами на основі імідаклоприду 
(конфідор, РК, 0,2-0,25 л/га; бомбардир, ВГ, 0,045-0,05 кг/га, ін.), тіаметоксаму 
(актара, в.г., 0,06-0,08 кг/га; енжіо, к.с., 0,18 л/га), клотіанідину (дантоп, ВГ, 
0,035-0,045 кг/га), тіаклоприду (каліпсо, КС, 0,1-0,2 л/га), піретроїдів (вантекс, 
мк.с., 0,07 л/га; карате, к.е., 0,1 л/га), ін. 

За відносної вологості повітря понад 87% та оптимальної температури 
20…25°С рослини пасльонових інфікуватимуть альтернаріоз, фітофтороз. 
Захищають картоплю від хвороб профілактично під час бутонізації – цвітіння, 
томати - за появи плям фітофторозу на картоплі, застосовуючи акробат МЦ, в.г., 
2 кг/га, ридоміл Голд МЦ, в.г., 2,5 кг/га, татту, к.с., 3 л/га, планриз, в.с., 2 л/га, 
інші. Слід зазначити, що планриз володіє прямою антифітофторозною 
активністю: виявляє стримуючий вплив на етапі ураження листя і 
спороутворення, інгібує проростання конідій гриба на 75-95%, при обробках 
ураження листків знижується на 73%, спороутворення на 49%. 

Помірна вологість та температура повітря 20…26°С сприятимуть розвитку 
і шкідливості на рослинах капусти гусені біланів, молі, совок. Ранні та 
середньостиглі сорти заселятимуть капустяна попелиця, блішки, личинки 
капустяної мухи, осередково бариди, клопи, прихованохоботники. За 
чисельності гусені совок 1-2 екз. на рослину ранньої чи 5% і більше заселених 
рослин пізньої капусти, молі, біланів 2-5 екз. на 10% заселених рослин 
промислові посіви захищають тіаметоксамом (актара, к.с., 0.07-0,09 л/га), 
лямбда-цигалотрин+тіаметоксам (енжіо, к.с., 0,18 л/га). Проти попелиці при 
заселенні 5-10% рослин застосовують фосфорорганіку (золон, к.е., 1,6-2 л/га), 
нікотиноїди (актара, к.е., 0,07-0,09 л/га) тощо. 
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Рослинам цибулі суттєвої шкоди завдаватимуть личинки цибулевої мухи, 
прихованохоботник, за посушливих умов ймовірний інтенсивний розвиток 
тютюнового трипса. Підвищена вологість повітря понад 87% та оптимальна 
температура 20…25°С обумовлять повсюдний розвиток пероноспорозу, від якого 
цибулю обприскують альєттом, з.п., 1,2-2 кг/га, ридомілом Голд, в.г., 2,5 кг/га, ін. 

Кабачки, огірки, інші гарбузові культури пошкоджуватимуть баштанна 
попелиця, тютюновий трипс, павутинний кліщ. З хвороб проявлятимуться 
пероноспороз, бактеріози, антракноз, борошниста роса. Від сисних комах 
гарбузові культури захищають актелліком, КЕ, 0,3-1,5 л/га, карате зеоном, к.е., 0,1 
л/га, від хвороб огірків – луна експіріенс, КС, 0,35-0,75 л/га, медян екстра, к.с., 2-
2,5 л/га, або інші фунгіциди. 

Шкідники і хвороби плодових культур 

За теплої і посушливої погоди червня повсюдно у яблуневих садах зростатиме 
чисельність та шкідливість сисних фітофагів (кліщів, попелиць, медяниць, 
щитівок, несправжніх щитівок). Молоді жуки яблуневого квіткоїда 
харчуватимуться листками дерев, в кінці червня вони перейдуть у літню діапаузу. 
В незахищених садах метелики білана жилкуватого відкладатимуть яйця, через 
2-3 тижні відроджуватиметься гусінь; закінчить живлення і заляльковуватиметься 
гусінь золотогуза, розанової листокрутки, шовкопрядів, яблуневої молі, згодом 
вилітатимуть метелики і відкладатимуть яйця. Скрізь триватиме літ, яйцекладка, 
відродження та живлення гусені яблуневої плодожерки першого покоління. 
Личинки яблуневого і грушевого плодових пильщиків пошкоджуватимуть плоди, 
виїдаючи насіннєву камеру. Личинки сливового пильщика живитимуться плодами 
сливи, що спричинятиме завчасне їх опадання. Вишнева муха відкладатиме яйця в 
плоди вишні й черешні середніх і пізніх сортів, де розвиватимуться її личинки. 

Спека та висока вологість повітря сприятимуть повсюдному поширенню в 
зерняткових і кісточкових насадженнях борошнистої роси, плодової гнилі. 
Масовій появі кокомікозу, клястероспоріозу, кучерявості листків персика, у 
яблуневих і грушевих садах – розвитку парші сприятиме прохолодна погода за 
значних опадів. 

В період масового відкладання яєць, на початку відродження гусені першого 
покоління яблуневої плодожерки, сади обробляють фосфорорганічними 
інсектицидами (золон, к.е., 2,5-3 л/га; бі-58 новий, к.е., 0,8-2 л/га, ін.) з 
додаванням проти хвороб рекомендованих препаратів. Грушеві насадження за 
масового льоту метеликів грушевої плодожерки, орієнтовно через 40 днів після 
цвітіння пізніх сортів, обприскують золоном, к.е., 2,5-3 л/га, сумітіоном, КЕ, 1,6-3 
л/га, децисом профі, ВГ, 0,1 кг/га, з додаванням проти хвороб дозволених 
фунгіцидів та дотримуючись чергування препаратів. 
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Сорти вишні й черешні середнього та пізнього строків достигання, не 
пізніше, як за 20 днів до початку збору врожаю, проти вишневої мухи, кокомікозу, 
плодової гнилі захищають сумітіоном, КЕ, 1-2 л/га, актелліком, КЕ, 0,8-1,2 л/га 
або каліпсо, КС, 0,25-0,3 л/га з додаванням топсину-М, ЗП, 1 кг/га, світчу, в.г., 
0,75-1 кг/га або сігнуму, ВГ, 1-1,25 кг/га.  

У першій половині червня завершиться літ і яйцекладка метеликів озимої та 
інших підгризаючих совок, надалі спостерігатиметься виплодження гусені, їх 
живлення й шкідливість. Зазначені шкідники становитимуть загрозу в окремих 
господарствах, де планують випуск совочної форми трихограми у посівах 
цукрових буряків, овочевих, інших культур. В посівах просапних, овочевих 
культур, багаторічних трав шкодитиме гусінь капустяної, городньої, люцернової, 
інших видів листогризучих совок. За наявності квітучої рослинності і теплої 
помірно вологої погоди під час льоту метеликів складатимуться оптимальні 
умови для розвитку більшості видів совок, що підвищуватиме плодючість 
самиць, і, відповідно, чисельність гусені. На початку та під час масового 
відкладання яєць метеликами совок суттєво обмежуватиме їх чисельність яйцеїд-
трихограма. Перший випуск паразита (30–40 тис. на 1га) проводять за 
чисельності не менше 4–5 яєць на 1 кв.м (перше покоління); 7–8 яєць на 1 кв.м 
(друге покоління) для совок із груповою яйцекладкою (капустяна, ін.) та 15 яєць 
на 100 рослин за поодинокої яйцекладки (совка-гамма, ін.). Після виплодження 
гусені совок за чисельності у посівах кукурудзи, соняшника, картоплі, інших 
просапних культур понад 3-8, озимої пшениці 2-3, цукрових буряків 1-2 екз. на 
кв.м при заселенні совкою 5% рослин використання біопрепаратів або 
інсектицидів є доцільним. З хімічних засобів проти листогризучих совок 
застосовують фосфорорганічні (золон, к.е., 1,6-2,0 л/га; ін.) або піретроїдні 
інсектициди (альтекс, КЕ, 0,10-0,15 л/га; децис Профі, ВГ, 0,035 л/га; децис ф-
Люкс, КЕ, 0,25-0,3 л/га; сумі-альфа, КЕ, 0,2 л/га; ф'юрі, в.е., 0,1-0,15 л/га, або 
аналоги). Ефективним у посадках капусти є використання гормональних 
препаратів (дімілін, з.п., 0,08-0,12 кг/га; матч, к.е., 0,4 л/га; номолт, к.с., 0,3 л/га). 

В захисті вирощуваних культур від листогризучих совок істотного значення 
набувають такі екологічно безпечні засоби, як мікробіопрепарати, з яких 
ефективними є бітоксибацилін, р. (норма витрати 2-3 кг/га), лепідоцид, в.р. (1,5-2 
кг/га). Ці препарати застосовують проти гусені першого - другого віків. 

Скрізь у червні відбуватиметься заляльковування гусені стеблового 
(кукурудзяного) метелика. Залежно від ґрунтово-кліматичної зони 
посилюватиметься інтенсивність льоту метеликів та відкладання ними яєць у 
посівах кукурудзи, хмелю, соняшнику, інших товстостеблих культур. 
Оптимальними для реалізації потенційної плодючості метеликів (250-400 яєць на 
одну самицю) є температура 18…30°С та вологість понад 70%, для розвитку яєць 
t° 25°С та вологість повітря 90…100%. Випуск трихограми на початку і під час 
масової яйцекладки, знищення бур'янів та квітучих нектароносів, міжрядні 
розпушування просапних культур обмежуватимуть чисельність і шкідливість 
гусені фітофага. 

Багатоїдні шкідники 
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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’ясо-молочному 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» 

2017 / № 11 (58) 
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Мета конкурсу: впровадження інноваційних підходів до реалізації екологічної 
політики на території регіону, визначених Стратегією розвитку Львівської області до 
2020 року, шляхом залучення людських та матеріальних ресурсів інститутів 
громадянського суспільства. 

Пріоритети конкурсу відповідають пріоритетам Стратегії розвитку Львівщини до 
2020 року в галузі охорона довкілля. 

Заходи екопроектів відповідають Постанові Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до 
природоохоронних заходів». 

Галузеві напрямки конкурсу: 
1. Запровадження європейських стандартів у поводженні з відходами. 2. Зменшення 

забруднення повітряного басейну та поліпшення стану водних об’єктів. 3. Розвиток 
мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 4. Виховання екологічної 
свідомості населення. 

Учасники конкурсу: громадські організації (за винятком релігійних та політичних 
партій), природоохоронні та еколого-освітні установи. 

Межі фінансування: максимальний розмір гранту – 100,0 тис. гривень. 
Проекти, які передбачають фінансування третіх сторін, отримають додаткові переваги 
під час  розгляду на конкурсній комісії. 

Критерії відбору проектів конкурсною комісією: 
1. Актуальність запропонованого проекту для Львівщини. 2. Доцільність реалізації 

проекту з огляду на затрачені ресурси. 3. Інноваційність. 4. Довготривалий ефект. 
Для участі у конкурсі необхідно подати: 
1. Аплікаційна форму встановленого зразка (на інтернет-сторінці: 

http://ekologia.lviv.ua). 
2. Для громадських організацій: 
- копію свідоцтва про державну реєстрацію; - копію статуту; - копію документа, що 

підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта. 
3. Для природоохоронних та еколого-освітніх установ: 
- копію виписки з державного реєстру юридичних осіб; - копію статуту. 
4. Електронну версію проекту з додатками (диск, флеш-пам’ять). 
5. Інформацію про партнерів екопроекту (копії договорів про партнерство). 
6. Документи, що підтверджують співфінансування екопроекту з боку Апліканта та 

партнерських організацій (гарантійні листи, договори). 
7. Документи, що обґрунтовують видатки в рамках екопроекту (локальні 

кошториси, розрахунки тощо). 
8. Три фотознімки об’єкта. 
Документи на участь у конкурсі необхідно подавати у департамент екології та 

природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації (79026 м. Львів,                             
вул. Стрийська, 98). 

Кінцевий термін подачі проектів на участь у конкурсі: 30 червня 2017 року, о 16:00. 
Із запитаннями щодо конкурсу просимо звертатися: м. Львів, вул. Стрийська, 98, 

каб. № 307, тел. 238-73-99, e-mail:lodaeko@gmail.com) 
Джерело: http://ekologia.lviv.ua 

У Львівській області триває конкурс “Краща громадська екологічна ініціатива” 
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Щорічний обласний конкурс 

«Екологічно чистий населений пункт» 

на Львівщині  

На території Львівської області серед міст обласного та районного значення, 
селищ та сіл проводиться щорічний обласний конкурс «Екологічно чистий 
населений пункт». Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Львівській 
області. 

Переможцями Конкурсу визначаються населені пункти, які домоглися 
найкращих результатів з: 

– організації роботи із впровадження екологічних заходів та забезпечення їх 
виконання на території відповідної громади правил дотримання санітарного стану 
та благоустрою населеного пункту; 

– ремонту, реконструкції та облаштування наявних об’єктів екологічного 
призначення і спорудження нових; 

– створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян; 
– проведеної роботи, пов’язаної з охороною довкілля, у тому числі із 

запобігання забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшення 
шуму і забезпечення раціонального використання природних ресурсів; 

– озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових 
парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням 
вимог ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва; 

– впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення, що 
відзначаються новизною конструкцій, економічністю й зручністю в експлуатації; 

– впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених 
пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів. 

Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця в Конкурсі, 
вручаються відповідні дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, а 
також з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 
реалізацію та вирішення локальних екологічних проблем виділяються кошти в 
таких обсягах: 

У першій та другій категоріях населених пунктів: за перше місце – 90 тис. 
грн;за друге місце – 70 тис. грн;за третє місце – 60 тис. грн; 

У третій та четвертій категоріях населених пунктів: за перше місце – 50 тис. 
грн; за друге місце – 30 тис. грн;за третє місце – 20 тис. грн. 

Результати конкурсу буде оголошено 26 червня  2017 року. 

Джерело: Державна екологічна інспекція у Львівській області 
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Відкрито реєстрацію  

в торгову місію до Індії 

Офіс з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку та 
торгівлі України запрошує українських виробників до участі в Українській 
торговій місії до Республіки Індія в середині вересня 2017 року.  

Пріоритетні експортні категорії: аграрна та машинобудівна промисловості 
Пріоритетні товари:   
- oвочі бобові, горіхи, пшениця, жито, олія соняшникова та соєва, макуха; 
- добрива; 
- турбіни, насоси, стани прокатні, холодильне обладнання. 
Торгова місія дасть можливість українським експортерам зорієнтуватися в 

особливостях індійського ринку, налагодити зв’язки з потенційними партнерами, 
стане практичним кроком в реалізації можливостей та перспектив для 
розширення доступу українських експортерів до ринку Індії. 

Цілі: 
- вивчення системи експортно-імпортних відносин з Індією, торгівельних 

(митних) бар’єрів та законодавчих особливостей; 
- ознайомлення з веденням господарської і торгової діяльності на місцевому 

рівні; 
- встановлення прямих контактів з потенційними партнерами на рівні 

бізнесу та уряду; 
- представлення експортного потенціалу України. 
В програмі: 
- Урядові зустрічі за участі українського бізнесу; 
- B2B зустрічі з потенційними партнерами в Делі та Мумбай; 
- Відвідання виставки Annapoorna World of Food India, що проходитиме 14-

16 вересня в м. Мумбай (TBC); 
- Поїздки на індійські підприємства для обміну досвідом. 
Запрошуємо зацікавлених українських виробників – експортерів долучитись 

до місії, яку очолить заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – 
Торговий представник України Наталія Микольська. 
Реєстрація відкрита до 30 червня 2017 року за посиланням: https:goo.gl/3zhlbS 
 
Джерело: www.epo.org.ua 
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Ізраїльська компанія шукає українських 

виробників харчових продуктів 

Ізраїльська компанія зацікавлена у закупівлі української харчової продукції у 
виробників. Закордонних замовників цікавлять наступні категорії продуктів: 

- Заморожені ягоди та фрукти; 
- М’які сири;  
- Тверді сири; 
- Рибні консерви; 
- Джеми. 
Сертифікація: HACCP, сертифікат кошерності (бажаний, проте не 

обов’язковий) 
Комерційні пропозиції надсилайте на адресу Офісу з просування експорту 

при Мінекономрозвитку: export@epo.org.ua  обов’язково зазначивши в темі 
листа “food for Israel”. 

Звертаємо увагу, що у зв’язку з великою кількість заявок,  відповіді на листи 
отримають лише компанії, відібрані замовником. 

  

Джерело: www.epo.org.ua 

mailto:mshevchuk@epo.org.ua%C2%A0?subject=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97
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Джерело: www.epo.org.ua 

Торгова місія до Китаю  

(в рамках виставки 

FHC China 2017) 

Офіс з просування експорту спільно з Київською торгово-промисловою 
палатою запрошують українських виробників в експортній категорії «готові 
продукти харчування та напої» (Food & Beverages) до участі в Українській 
торговій місії до Китайської Народної Республіки, яка відбудеться 13-17 
листопада 2017 року, в рамках проведення продуктової виставки FHC China (14-
16 листопада 2017 року).  

FHC China 2017. Global Food & Hospitality Trade Show – це: 

40 виставкових павільйонів 

2350 компаній-учасниць з більш ніж 66 країн і регіонів 

72,246 професійних відвідувачів в 2016 році  

Місце проведення: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), 

м. Шанхай. 

На виставці планується організувати сучасний український колективний 

стенд для 15 компаній загальною площею до 100 кв.м  із зоною для проведення 

b2b зустрічей усіх учасників торгової місії. Окрім участі та відвідування FHC 

China, в програмі торгової місії передбачені візити на підприємства, неформальні 

нетворкінг-заходи з китайськими партнерами, тощо.  

Попередню реєстрацію продовжено до 30 червня 2017 року. 

У разі будь-яких питань, просимо звертайтесь до менеджера 

напряму  Бізнес-можливості Інни Буряк: 067 828 2035, iburak@epo.org.ua 

Щодо експортних консультацій будь ласка, звертайтесь до керівника 

напряму “Послуги для експортерів” Сергія Малиновського: 0675248510, 

smalinovskiy@epo.org.ua  
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста броколі 23,00 24,00 25,00 

Капуста цвітна 16,00 16,00 16,00 

Капуста білоголова рання 9,00 9,50 10,00 

Гарбуз 14,00 14,50 15,00 

Картопля рання 6,50 7,00 7,50 

Морква рання 10,00 10,00 10,00 

Буряк столовий 2,50 3,00 3,50 

Кабачок 6,00 6,50 7,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

4,00 4,50 5,00 

Помідор салатний 
рожевий 

23,00 23,00 23,00 

Цибуля ріпчаста жовта 6,50 7,00 7,50 

Редиска пуч. 12,00 12,50 13,00 

Цибуля ріпчаста  рання 9,00 9,80 10,50 

Салат 15,00 15,00 15,00 

Цукор 16,00 16,10 16,20 

Гриб глива 29,00 29,00 29,00 

Гриб печериця 26,00 27,00 28,00 

Черешня червона 30,00 32,50 35,00 

Абрикос 38,00 38,00 38,00 

Яблуко Айдаред 15,00 16,20 16,50 

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) 30,00 32,50 35,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

15,00 15,00 15,00 

Куряче філе 70,00 70,00 70,00 

Короп жив. 72,00 72,00 72,00 

Щука  жив. 98,00 98,00 98,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 16.06.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 

2017 / № 11 (58) 

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 

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 

«День органічного поля 2017» 

на базі  ПП «Агроекологія» 

04 липня 2017 р. 

 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н, 

ПП «Агроекологія» 

 
www.days.organicukraine.org.ua 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Екологічна безпека 

та збалансоване 

природокористування в 

агропромисловому виробництві»  

06-07 липня 2017 р. 

м. Київ, 

Інститут агроекології і 

природокористування НААН, 

вул. Метрологічна, 12 

www.agroeco.org.ua 

II Міжнародна зернова 

конференція  

«GRAIN UKRAINE» 

07-08 липня 2017 р. 

м. Одеса, конференц-холл 

«Сади Перемоги»,    

площа 10-го Квітня 

www.grain-ukraine.com 

Перший Європейський День 

Ферми 
28 липня 2017 р. 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н., 

с. Яреськи,  

TОВ «Агрофірма                       

ім. Довженко» 

www.farmday.com.ua/2017/jun/ukr 

IV  Національний  

День картоплі 
10 серпня 2017 р. 

Житомирська обл., 

смт. Брусилів 

ТОВ “Агрофірма Брусилів” 

www.potatoday.com.ua/2017/ukr 

Міжнародна виставка 

продовольчої продукції 

«Ukrainian Food Expo» 

23-24 листопада 2017 р. 

м. Київ,                                         

ВЦ «КиївЕкспоПлаза»,  

вул. Салютна, 2-Б 

www.ufexpo.com.ua 

Зарубіжні події 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка «Szentlőrinci 

Gazdanapok» 

11-13 серпня 2017 р. 

 

Угорщина, 

м. Сентлйоринц  www.bmvk-gazdanapok.eu 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка  «Agrokomplex» 

17-20 серпня 2017 р. 
Словаччина, 

с. Нітра 
www.agrokomplex.sk 

Міжнародна виставка  

технологій вирощування 

овочівництва та фруктів 

«Hortico» 

17-20 серпня 2017 р. 
Угорщина, 

м. Дебрецен 
www.farmerexpo.hu 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03,  + 38(067) 803-60-32 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ 

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: LVIVAGRI@GMAIL.COM 
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