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Агротуристичний кластер “ГорбоГори” 

запрошує на ярмарок  

12 липня в Пустомитівському районі проведено другу робочу зустріч 
учасників агротуристичного кластеру “ГорбоГори”. 

Учасниками стали представники Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Департаменту агропромислового розвитку, Управління 
туризму та курортів та Департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
ОДА, Iнституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені                            
С.З. Гжицького, комунального підприємства “Злагода”, Львівського обласного 
фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, голови 
Раковецької, Поршнянської та Семенівської сільських рад, фермерські 
господарства Пустомитівського району.  

У колі учасників зустрічі визначені завдання, де основою буде виробництво 
продукції сільського господарства (сири, джеми, варення) та розроблення 
туристичних маршрутів даної сільської місцевості, напрацьована і обговорена 
концепція та дорожня карта проекту “ГорбоГори”, розроблені етапи впровадження 
проекту а також анонсовано проведення ярмарку “Добрі традиції Галичини”, що 
відбудеться 19 серпня 2017 року. Підчас проведення ярмарку заплановано  
концертну програму культурних колективів району, проведення майстер-класів по 
валянню овечої вовни, виготовлення кованих виробів та виробів з деревини, 
презентації національних парків Львівщини, цікаві розповіді про історичні довідки 
району, розважальні програми для дітей, спілкування з тваринами  та інші 
програми.  

“Найважливішою ланкою такої роботи є ініціатива місцевих фермерів Антона 
Мільчевича, Ігоря Мандзюка та Олега Темчишина, які наважились на перший крок 
та починання задля розвитку фермерства, туризму та інфраструктури  сільській 
місцевості в якій вони проживають”, – наголосила директор Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

Довідково: метою проекту “ГорбоГори” є створення агротуристичного 
кластеру на території Раковецької, Поршнянської та Семенівської сільських рад 
Пустомитівського району шляхом поєднання соціально-культурного, природного, 
агровиробничого ресурсів та туристичного потенціалу району з метою створення 
робочих місць, а також збільшення доходу суб’єктів господарювання кластеру, 
через залучення туристичних потоків зі Львова, а також львів’ян до даної сільської 
місцевості.  

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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12 липня у Городку відбулася робоча зустріч директора Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталії Хмиз з 
аграріями  та головами сільських рад району.  

Участь у зустрічі прийняли також голова Городоцької райдержадміністрації 
Володимир  Ременяк і науковці Інституту сільського господарства Карпатського 
регіону НААН на чолі з його директором, академіком НААН Григорієм Седіло. 

В рамках зустрічі підписано угоду про співпрацю в реалізації проектів 
розвитку сільських територій між Городоцькою райдержадміністрацією та 
Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН.  

На Городоччині підписано угоду  

про співпрацю в реалізації проектів 

розвитку сільських територій  

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

На фестивалі у Радехові 30 липня  

встановлять рекорд України 

«Стіл графа Бадені» – атракція під такою назвою відбуватиметься під час Першого 
західноукраїнського фестивалю «Куховарня RadoFest» у Радехові 30 липня. Стіл 
завдовжки із футбольне поле засервірують стравами української кухні та частуватимуть 
усіх присутніх гостей. 

Окрім того, на фестивалі діятимуть більше 10 локацій, де кожен знайде для себе 
заняття до душі. Молодь зможе взяти участь у козацьких забавах, батьків з дітьми 
запрошують до міні-зоопарку, а таланові майстрині долучаться до колективного 
вишивання рушника на згадку про фестиваль. «Куховарня RadoFest» має на меті відродити 
забуті автентичні переписи поважних господинь та навчити усіх охочих готувати улюблені 
з дитинства страви. 
Джерело: www.loda.gov.ua 
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Львівщину вчергове відвідала  

делегація фермерів  

Люблінського воєводства Польщі 

3-5 липня на Львівщині при сприянні 
Люблінської Аграрної Палати перебувала делегація 
фермерів, науковців, практиків, представників 
органів управління аграрного сектору Польщі.  

Очолювали делегацію фермерів віце-президент Люблінської  Аграрної 
Палати (Lubelskа Izbа Rolniczа) Густав Єдреєк та директор відділу у м. Замость 
Пйотр Куранц.  

Польські аграрії ознайомилися з діяльністю фермерських господарств 
Жовківського району, ТОВ РСП “Шувар”, Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,          
ТОВ “Агро ЛВ Лімітед”.  

В межах візиту відбулася зустріч з польськими фермерами президента 
Львівської Аграрної палати Павла Музики та голови управи Ігора Вуйцика.    
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На Львівщині відбулися дослідно-інспекційні  

поїздки  на сортовипробувальні ділянки 

5-6 липня на Львівщині відбулися дослідно-
інспекційна поїздка з огляду дослідних 
сортовипробувальних ділянок Львівського 
обласного державного центру експертизи 
сортів рослин в Перемишлянському, 
Золочівському, Старосамбірському та 
Стрийському районах. 

Учасниками поїздки стали начальник управління Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Ігор Вус, директор 
Львівської філії центру експертизи сортів рослин Василь Кузько, директор 
Львівської філії інституту охорони родючості грунтів Анатолій Демчишин, 
начальники районних відділів агропромислового розвитку, представники 
громадськості, працівники філій інституту з інших районів області. 

Керівник Перемишлянського сектору Львівського обласного державного 
центру експертизи сортів рослин Марія Ганачівська проінформувала про 
дослідні ділянки сектору, на яких на випробуванні перебувають ярі та озимі 
зернові культури, тритікале, гречку, горох та інші культури від різних 
національних та світових виробників насіння.  

Керівник Золочівського сектору центру Степан Паснак відзначив, що на 
сортовипробуванні перебуває 57 га ярої пшениці, 11 га озимої пшениці, 24 га 
гречки, 11 га картоплі. Всього на  ділянках Золочівщини на даний час  
апробують 7 сортів вівса, 20 сортів пшениці,  40 сортів ярого ячменю, 180 сортів 
кукурудзи, 50 сортів буряків, 74 сорти сої, 39 сортів картоплі, гречку, горох, ярі 
та озимі зернові культури, цукровий буряк. Лише протягом останнього року у 
відновлення виробництва на Золочівщині та оновлення технічних засобів 
вкладено майже 1 млн. грн.   
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Керівник Стрийського сектору центру Любов Івасюта відзначила, що 
зазначена дільниця є однією із найстарших сортовипробувальних дільниць в 
Україні, яка на даний час займає площу понад 92 га. На даний час випробування 
проходять 75 сортів ріпаку, зернових культур, квасолі. Любов Івасюта відзначила, 
що сорт від сорту не відрізняється лише на перший погляд. Але коли сорт 
сходить, цвіте, індивідуалізується висота, розмір квітки, розетка листків.  

Необхідно відзначити, що саме на цій Стрийській дільниці відбуваються 
випробування сортів квасолі “Ясько” в рамках співпраці з міжнародним 
французьким проектом, що реалізується на Львівщині. Це цікавий досвід для 
фахівців сортовипробувальної дільниці, оскільки необхідно визначити 
агротехнологічні особливості квасолі даного сорту, цікавить термін посадки, 
площі живлення рослин у міжрядді тощо. Відзначимо, що суттєву підтримку 
сортовипробувальній дільниці надає голова ФГ “Повернення” Ярослав Шакало. 

На Старосамбірській дільниці, яка функціонує з 1946 року, успішно 
апробовують сорти картоплі, ячменю, люпину і інших культур.   

Слід наголосити, що працівники інституту є фахівцями високої кваліфікації, 
які попри численні труднощі, протягом багатьох років роблять таку складну і 
суспільно необхідно справу для гарантування продовольчої безпеки України. 

 Учасники інспекційної поїздки відзначили, що всі дослідні 
сортовипробувальні ділянки на Львівщині перебувають в хорошому стані у 
відповідності з вимогами до сучасних моделей проведення сортовипробувань. Це 
дозволить запропонувати вітчизняному агровиробнику сорти насіння різних 
сільськогосподарських культур із найкращим генетичним потенціалом.  

Директор Львівської обласної філії центру Василь Кузько відзначив, що 
сорти зернових культур вітчизняної селекції і їх технологічна характеристика 
кращі за зарубіжні, проте вони ще не мають такого місця на наших полях, як би 
того заслуговували. Крім того, шість років назад внаслідок управлінських 
рішень значна частина майна, складів та земельних ділянок 
сортовипробувальної установи були вилучені і передані державному 
підприємству, на якому по кожній з філій працює по одному працівнику. 
“Фактично, наші фахівці проводячи досліди, працюють на ентузіазмі”, – 
наголосив Василь Кузько.  
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У Львові відбувся круглий стіл 

 з питань інноваційних технологій  розвитку 

безвідходного виробництва 

04 липня у Львівському національному 
університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького 
відбувся  круглий стіл  на тему: “Інноваційний 
розвиток безвідходного виробництва та 
переробки продукції агропродовольчого 
комплексу з врахуванням праці людини та її 
відношенням до розподілу енергії”.  

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся декан факультету 
економіки та менеджменту університету Олег Гримак, який наголосив на важливості 
впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій сільськогосподарського 
виробництва, зокрема для  досягнення Україною пріоритетів Цілей сталого розвитку 
ООН.  

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика наголосив на важливості 
врахування праць відомого науковця Сергія Подолинського при реалізації політики 
стимулювання безвідходного виробництва.  

Директор Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, 
академік Григорій Седіло у своїй доповіді відзначив, що саме ефективна взаємодія 
науки та виробництва створює передумови для більш широкого впровадження 
безвідходних виробничих технологій в аграрному секторі. 

Науковець цього ж інституту Евгеній 
Войтенко презентував доповідь пов’язану з 
дослідженням національного та 
зарубіжного досвіду впровадження 
біогазових установок, що дозволяє 
ефективніше утилізувати відходи галузей 
тваринництва та рослинництва, а також 
формувати ланцюги створення доданої 
вартості. 

Експерт аграрного ринку Іван Стефанишин відзначив необхідність 
приведення законодавчої бази в Україні до вимог, що дозволять системно 
стимулювати впровадження безвідходних технологій виробництва. 

Доктор економічних наук Віктор Борщевський (ДУ “Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”) відзначив потребу гармонізації 
стратегій розвитку сільських територій України із  практичними інструментами 
для стимулювання енерго- та ресурсоефективного виробництва.  
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Василь 
Магас звернув увагу на специфіку фінансових інструментів, які 
використовуються у світовій практиці для стимулювання впровадження сучасних 
агротехнологій. 

Кандидат фізико-математичних наук Богдан Калиняк (Інститут прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України) 
охарактеризував у своїй доповіді практичну цінність ідей С.А. Подолинського 
для реалізації політики збалансованого економічного розвитку в Україні.  

Голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик у своїй доповіді 
відзначив напрями і досвід співпраці організації з Аграрними палатами країн ЄС 
щодо впровадження ресурсоефективних технологій аграрного виробництва 
фермерами області. 

Власний успішний досвід із 
започаткування виробництва біодизелю на 
Львівщині учасникам круглого столу 
представив голова ФГ “Кільган І.С.”             
Іван Кільган. На даний час виробничі 
потужності міні біодизельного заводу на базі 
фермерського господарства дозволяють 
виробляти до 1 т біодизелю на годину. 

Аграрій Леонід Олійник розповів про власний досвід із започаткування 
виробництва біодобрив із використанням технологій вермикультивування та 
компостування.  

Інші учасники круглого столу, серед яких науковці Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН, співробітники кафедри економіки 
підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича університету  
також представили доповіді на актуальну тематику ефективного виробництва 
продукції агропродовольчого підкомплексу.   
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Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області 

У Львові відбувся семінар  

по впровадженню систем безпечності 

продуктів харчування 

06 липня 2017 року у Львові відбувся семінар на тему: «Впровадження та 
застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), 
організація проведення моніторингових досліджень». У семінарі взяли участь 
керівники управлінь Держпродспоживслужби в районах та містах, державні 
інспектори відділів безпечності харчових продуктів і ветеринарії, керівники 
підприємств та відповідальні особи за впровадження системи НАССР. 

«Впровадження виробниками продуктів харчування принципів системи 
НАССР – це перш за все додаткові гарантії безпеки та якості продукції для 
споживача, захист його прав, а також  відповідальність виробника перед 
споживачем», –  зазначила заступник директора Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко. 

В ході семінару Юрієм Оглашенним – експертом з НАССР та 
простежуваності – були надані практичні поради з впровадження процедур, 
заснованих на принципах НАССР та виконання вимог харчового законодавства. 
Окрема увага приділялася процедурам, які забезпечують ефективність системи 
НАССР – простежуваність, коригувальні заходи, вилучення, відклик, навчання 
персоналу, процедури валідації та верифікації як інструмент внутрішнього 
контролю операторів ринку, оцінювання їх впровадження. В Україні визначено 
наступні перехідні періоди для запровадження системи НАССР: 

• підприємства, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі 
яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих 
потужностей) – до 20 вересня 2017 року; 

• підприємства, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі 
яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих 
потужностей) – до 20 вересня 2018 року; 

• малі потужності – до 20 вересня 2019 року. 
Директор з якості ПАТ «Львівський холодокомбінат» Наталія Матис, на 

прикладі підприємства, розказала про впровадження процедур, заснованих на 
принципах НАССР при виробництві морозива. 

Друга частина семінару була побудована на розгляді процедури здійснення 
відбору зразків, організації та виконанні Плану державного моніторингу 
залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і 
необроблених харчових продуктах тваринного походження.  
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Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
продовжує розміщення у виданні «Вісник Агрофорум»  інформації для виробників 
сільськогосподарської продукції щодо можливості участі  у електронних публічних 
закупівлях PROZORRO, які проводяться державними установами.  Потрібну заявку  у 
системі PROZORRO можна знайти за адресою: https://prozorro.gov.ua , ввівши в поле 
пошуку на сайті код відповідної пропозиції. 

Для консультацій щодо електронних публічних закупівель у системі PROZORRO 
можете звертатись за тел.: (032) 255-05-70. 

Моніторинг державних закупівель по системі PROZORRO  

по сировині та продукції сільського господарства в областях Західної України 

Продовження на наступній сторінці 

Компанія –замовник 

 

Очікувана 

вартість 

замовлення 

Продукція 

 

Кінцевий строк 

подання 

тендерних 

пропозицій: 

Код пропозиції 

 

Відділ освіти Турківської РДА 22 420 

Зернові культури 

та картопля 

(картопля) 

18 липня 2017 

13:58 13e10fce082749b987367a9bcff15eb4 

Відділ освіти Турківської РДА 11 463 
Рафіновані олії та 

жири (олія) 

18 липня 2017 

13:51 716d741c0f2c43689f7b0980a4abf539 

Відділ освіти Турківської РДА 8 000 
Цукор і супутня 

продукція (цукор) 

18 липня 2017 

13:45 cc383a962ea84206a91299c9b3ccbb25 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 200 000 

Продукція 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості 

28 липня 2017 

13:31 ac3ed945aa1842039eff706144431039 

Тернопільський обласний 

клінічний перинатальний центр 

"Мати і дитина" 15 650 

Продукція із зерна 

зернових культур 

(крупи: пшоняна, 

вівсяна, манна, 

перлова, рис) 

18 липня 2017 

11:01 4835bdbe9f4d4cada6b5bcfdc1306861 

Відділ освіти Золочівської 

районної державної 

адміністрації Львівської області 259 380 Сирні продукти 

03 серпня 2017 

09:17 8c18a38edb7242e698dca8caaea0bbce 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Ужгородської 

райдержадміністрації 156 000 М'ясо (курятина) 

29 липня 2017 

11:00 22fce573bfd54fb0bb17912bbc875fe2 

Відділ освіти Міжгірської РДА 266 880 

Продукція 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості 

28 липня 2017 

16:00 b4315796f53443a3ba6194be9ba5e08b 

Філія "УМГ 

"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"  

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 605 621 
Овочі, фрукти та 

горіхи (Овочі) 

01 серпня 2017 

00:00 c63f3c84f3ba4da593026258ac692909 

Філія "УМГ 

"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"  

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 78 720 

Риба, рибне філе 

та інше м’ясо риби 

морожені (Риба 

заморожена) 

01 серпня 2017 

00:00 d89e8b4498344f7ca0ee5715c954864b 

Відділ освіти Міжгірської РДА 281 095 
Хліб пшеничний 

вищого ґатунку 

26 липня 2017 

16:00 3a2a459a20e8475b92f2b93350ac68d1 
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Моніторинг державних закупівель по системі PROZORRO  

по сировині та продукції сільського господарства в областях Західної України (продовження) 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Компанія-замовник 

 

Очікувана 

вартість 

замовлення 

Продукція 

 

Кінцевий строк 

подання тендерних 

пропозицій: 

Код пропозиції 

 

Філія "УМГ 

"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"  

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 149 197 

Продукція 

борошномельно-

круп’яної 

промисловості 

(Крупи) 

27 липня 2017 

00:00 c9db4487ef254bc0887617b79a20ba94 

Державний заклад 

"Спеціалізований (спеціальний) 

санаторій "Косів" МОЗ України" 217 068 

Молоко та вершки 

(пастеризоване 

молоко) 

26 липня 2017 

10:00  cffe479527b14041847cb8ca5a617328 

Державний заклад 

"Спеціалізований (спеціальний) 

санаторій "Косів" МОЗ України" 217 068 

Молоко та вершки 

(пастеризоване 

молоко) 

26 липня 2017 

10:00  cffe479527b14041847cb8ca5a617328 

Відділ освіти Дубенської 

районної державної 

адміністрації 173 724 

"Овочі та фрукти" 

(Буряк, морква, 

цибуля, огірки, 

капуста, помідори, 

банани, ківі, 

лимони, 

апельсини, 

мандарини, 

яблука) 

27 липня 2017 

10:00 53c7c7816ca741f9b1423676426b4dd2 

Відокремлений підрозділ 

"Рівненська АЕС" державного 

підприємства "НАЕК 

"Енергоатом" 636 000 

М'ясо яловичини 

та свинини 

охолодженої 

24 липня 2017 

14:00 9c8487ace9174e99a23227fb58a24ff5 

Відділ освіти Дубенської 

районної державної 

адміністрації 145 045 

 Молоко та вершки 

(Молоко, вершки, 

згущене молоко) 

25 липня 2017 

12:00 9be817f98a0049d0aa930c3b6cf8fd6d 

Відокремлений підрозділ 

"Рівненська АЕС" державного 

підприємства "НАЕК 

"Енергоатом 220 080 
М'ясо свійської 

птиці охолоджене 

24 липня 2017 

14:00 ce3a6e3643704b91aa5461e7d329d2e8 

Відділ освіти Дубенської 

районної державної 

адміністрації 264 651 

"М'ясо" (М'ясо 

великої рогатої 

худоби, 

яловичина, м'ясо 

свійської птиці 

свіже, свинина) 

24 липня 2017 

10:00 6ec916683dc7404caab2e7f305a45d6c 

Відділ освіти Дубенської 

районної державної 

адміністрації 

 167 093 Вершкове масло 

24 липня 2017 

09:00 218c976a16b9497585093a382f1117e1 

Відділ освіти Тернопільської 

районної державної 

адміністрації 126 000 

Масло солодко 

вершкове 

селянське 72,5% 

жирності 

20 липня 2017 

10:00 acf0128d20ac4f9ebfbea0d7c7de6fd8 

Відділ освіти Тернопільської 

районної державної 

адміністрації 290 000 

Куряче філе 

охолоджене, 

свинина лопаткова 

частина 

охолоджена 

20 липня 2017 

10:00 4ee1939048314d0ab32be8682b7a0fec 
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Джерело: www.ekologia.lviv.ua 

На земельних торгах у формі аукціону з передачі права оренди земельних 
ділянок разом із водними об’єктами, які відбулися 12 липня у Департаменті 
екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, розмір річної 
орендної плати зріс з 2973 грн до 117 145 грн. Переможець земельного аукціону 
сплачуватиме ці кошти щорічно до бюджету Давидівської сільської ради (ОТГ) 
Пустомитівського району за оренду земельної ділянки разом із водними 
об’єктами площею 1,7663 га. 

Окрім того, в оренду передано ще один водний об’єкт площею 1,4039 га, 
який розташований на території Летнянської сільської ради (за межами 
населеного пункту) Дрогобицького району Львівської області, розмір річної 
орендної плати якого становить 2856 грн.  Переданий водний об’єкт перебуває у 
незадовільному стані.  

Одночасно повідомляємо, що у Департаменті екології та природних 
ресурсів  закінчується підготовка документації на ще п’ять водних об’єктів, 
право оренди на які вже невдовзі буде виставлено на аукціон, а саме: 

- Земельна ділянка разом із водним об’єктом, які розташовані на території 
Соколівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району 
Львівської області, площею 2,3310 га, в т. ч. площа водного об’єкта 1,7236 га; 

- Земельна ділянка разом із водним об’єктом, які розташовані на території 
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району Львівської області, площею 17,1307 га, в тому числі площа 
водного об’єкта 17,1307 га; 

- Земельна ділянка разом із водним об’єктом, які розташовані на території 
Волосянківської сільської ради (за межами населеного пункту) Сколівського 
району Львівської області, площею 0,3165 га, в тому числі площа водного об’єкта 
0,1768 га; 

- Земельна ділянка разом із водним об’єктом, які розташовані на території 
Станіславчицької сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського 
району Львівської області, площею 3,5184 га, в тому числі площа водного об’єкта 
2,3752 га; 

- Земельна ділянка разом із водними об’єктами, які розташовані на території 
Порічанської сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського району 
Львівської області, площею 21,0877 га, в тому числі площа водних об’єктів 
8,8835 га, 3,3748 га, 6,5826 га. 

На Львівщині відбувся аукціон                                    

з передачі права оренди земельних ділянок 

разом із водними об’єктами 
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Джерело: www.info-shuvar.com 

Вітчизняне тваринництво з великими 

труднощами утримує свої позиції   

Вітчизняне тваринництво з великими труднощами утримує свої позиції, 
констатував директор ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 
академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи дані cтатистичного збірника 
«Тваринництво України 2016». 

Найбільше непокоїть той факт, зазначив він, що поголів’я усіх видів тварин 
в усіх господарствах у 2016 році зменшилося. При цьому найбільше – на 5,8% – 
скоротилося поголів’я свиней. Збільшилося лише поголів’я кіз у 
сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах. 

У господарствах населення зросло поголів’я качок – на 812,3 тис. або на 
8,3%, хоча загалом поголів’я птиці зменшилось. Виробництво яєць, вовни, меду 
зменшилося в усіх категоріях господарств, включаючи сільгосппідприємства. 

Виробництво м’яса у забійній вазі на одну особу у 2016 році склало 54,5 кг 
проти 54,2 кг у 2015 році, молока – 243,3 кг проти 247,8 кг, яєць – 354 шт. проти 
392 шт, вовни – 0,1 кг проти 0,1 кг відповідно. 

Вітчизняне тваринництво щороку здає все більше позицій. А це не лише 
зменшення рівня задоволення споживчих потреб населення, а й скорочення 
робочих місць на селі, нарощування дефіциту органічних добрив, втрата 
селянських традицій на селі, підсумував Юрій Лупенко. 
Джерело: www.iae.kiev.ua 

Ціни на цибулю в Україні за рік зросли в три рази 

На цьому тижні спостерігається зростання ціни на ріпчасту цибулю в 
Україні. Згідно даних моніторингу порталу «Інфо-Шувар», ще на минулому 
тижні, на майданчиках найбільших гуртових ринків країни ріпчасту цибулю 
пропонували за середньою ціною 8-10 грн/кг (0,27-0,34 євро/кг). Станом на                   
14 липня, середня ціна на ріпчасту цибулю  на найбільших гуртових ринках 
країни становить  9-15 грн/кг (0,3-0,51 євро/кг). 

Найдорожчу ціну сьогодні пропонують на майданчиках найбільшого 
оптового ринку Західного регіону «Шувар» 14-15 грн/кг (0,47-0,51 євро/кг), а 
найдешевшу цибулю можна придбати на ринку «Нежданний» у Херсонській 
області за ціною 9-10 грн/кг (0,3-0,34 євро/кг). На ринку «Столичний» у Києві 
ціна на цибулю ріпчасту коливається в межах 9-11 грн/кг (0,3-0,37 євро/кг). 

Як повідомляє портал «Інфо-Шувар», в господарствах Південних регіонів 
сьогодні пропонують цибулю по 9-10 грн/кг (0,3-0,34 євро/кг), в залежності від 
розміру та якості. 

Слід зазначити, що в аналогічний період, минулого року середня ціна на 
цибулю в Україні була майже у 3 рази нижчою від ціни у поточному сезоні і 
перебувала на рівні 3-4 грн/кг (0,1-0,13 євро/кг). 
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Джерело: www.сonsumer.gov.ua 

Останнім часом на ринках, МАФах, ярмарках, лотках суб’єкти 
господарювання, порушуючи права споживачів на достовірну інформацію про 
результати вимірювань, масово використовують вагові побутові пристрої 
китайського виробництва або взагалі невідомих виробників, які фальсифіковані 
під ваги торгового призначення і які, відповідно до вимог законодавства, 
заборонені для використання. 

Наголошуємо, що ваги та гирі, які використовуються для здійснення 
торговельно-комерційних операцій повинні мати повірочне тавро або свідоцтво 
про повірку. Повірка проводиться науковими метрологічними центрами, які 
мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за 
відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням 
національних еталонів; науковими метрологічними центрами, метрологічними 
центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення 
повірки відповідних засобів. 

Ваги обов’язково повинні мати маркування, що містить товарний знак 
виробника, заводський номер, клас точності, найбільшу та найменшу границі 
зважування, ціну поділки або дискретність відліку, знак відповідності. 

Кожен екземпляр ваг має відповідну ідентифіковану за заводським номером 
експлуатаційну документацію, де зокрема зазначається інформація стосовно 
гарантійних зобов’язань виробника. Повірка ваг та гир усіх типів повинна 
проводитися раз на рік. 

Наголошуємо, що під час проведення торговельно-комерційних операцій 
забороняється використовувати несправні, фальсифіковані або перероблені 
засоби вимірювальної техніки, такі, що не пройшли періодичну повірку, повірку 
після ремонту та не відповідають встановленим метрологічним вимогам. 

Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, які 
використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, тягне за собою 
накладення штрафу на посадових осіб підприємств та організацій незалежно від 
форми власності, фізичних осіб-підприємців. 

Шановні споживачі! 
У випадках виявлення Вами фактів використання суб’єктами 

господарювання фальсифікованих, перероблених, несправних, з ознаками 
зовнішнього втручання засобів вимірювальної техніки або таких, що не 
пройшли періодичну повірку, прохання звертатися до Держпродспоживслужби 
України (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1) або її територіальних органів 
(адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна 
знайти на сайті www.consumer.gov.ua у розділі Контакти). 

 

Актуальна інформація про 

ваговимірювальну техніку 
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Джерело: www.agropolit.com 

Кабінет Міністрів збільшив розмір 

компенсації ставки за кредитами для 

аграріїв 

Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації відсоткової ставки за 
кредитами в рамках програми їх здешевлення для аграріїв до розміру 100% 
облікової ставки Національного банку для позичальників з чистим доходом до 10 
млн гривень, а також тих, хто займається вирощуванням і розведенням великої 
рогатої худоби молочних порід і іншого ВРХ (раніше було 50%).  

В порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів, внесені відповідні зміни. 

У документі передбачено, що з 2017 року компенсація надається за 
нараховані та сплачені в поточному році відсотки за користування кредитами в 
розмірі облікової ставки НБУ, яка діє на дату нарахування відсотків, але не 
перевищує розмір, передбачений кредитними договорами, тим позичальникам, у 
яких чистий дохід від реалізації продукції за останній рік був на рівні до 10 млн 
гривень. 

Таку ж компенсацію отримуватимуть також ті позичальники, які вирощують 
і розводять велику рогату худобу молочних порід і іншого ВРХ. 

Для всіх інших позичальників в рамках даної програми розмір компенсації 
залишається на рівні 50% облікової ставки НБУ. 

Часткова компенсація кредитної ставки для аграріїв надається суб’єктам 
господарювання АПК – юрособам незалежно від організаційно-правової форми 
та форми власності за укладеними кредитними договорами за умови, що сума 
відсотків за користування кредитами і розмір плати за надання інших 
банківських послуг, пов’язаних з цим кредитом, не перевищує 30% річних. 

Програма поширюється на кредити на закупівлю паливно-мастильних 
матеріалів, насіння, міндобрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та 
інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветпрепаратів, молодняку тварин і 
птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запчастин для ремонту 
сільcькогосподарської і зрошувальної техніки, енергоносіїв, оплати послуг, 
пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт з підготовки та обробки грунту, 
захисту рослин від хвороб і шкідників, збору врожаю. 
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Джерело: Дебет-Кредит” 

Орендар відшкодовує орендодавцю 

сплачений земельний податок: що з ПДВ? 

Державна фіскальна служба України у листі від 19.06.2017 р. №703/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК нагадує, що істотною умовою договору оренди є, зокрема, 
орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю 
незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати 
може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, 
передбачених законодавством. 

Складовою частиною господарської діяльності з нерухомим майном є як 
придбання власником такого майна певних товарів та отримання низки послуг, 
пов’язаних з необхідністю утримання такого майна (теплова та електрична 
енергія, природний газ, послуги з водопостачання, водовідведення, охорони, 
інших супутніх товарів/послуг тощо (далі – комунальні послуги та енергоносії), 
сплата податків, пов’язаних з рухомим/нерухомим майном (транспортний 
податок, земельний податок, орендна плата за землю, податок на нерухоме 
майно), так і перенесення вартості таких витрат на вартість готової продукції чи 
послуг, в тому числі і формування з урахуванням таких витрат розміру орендної 
плати за рухоме/нерухоме майно (в такому випадку перераховані витрати будуть 
визнані такими, що використані орендодавцем в оподатковуваних операціях у 
межах господарської діяльності). 

З огляду на викладене у вартості орендної плати за нерухоме майно орендар 
має здійснювати економічне відшкодування (компенсацію) всіх елементів витрат, 
пов’язаних з послугами з надання майна в оренду, у тому числі і таких 
складових, як земельний податок. 

Отже, відшкодування витрат на сплату земельного податку за своєю суттю є 
відшкодуванням (компенсацією) окремих елементів втрат, з яких складається 
вартість послуги з оренди майна. Тобто відшкодування (компенсація) витрат на 
сплату земельного податку є оплатою частини вартості послуги з оренди майна, 
яка підлягає оподаткуванню ПДВ у встановленому Податковим кожексом 
України порядку. 

Зауважимо, що така позиція в податківців була не завжди. Ще на початку 
2016 року вони наполягали на протилежному. Однак починаючи з літа 2016 року 
і, як бачимо, до сьогодні, їх позиція не змінювалася. Тож, обережним платникам 
ПДВ – орендодавцям варто суму такої компенсації оподаткувати.  

При цьому в податковій накладній її сума окремо не зазначатиметься, а 
входитиме до загальної вартості орендної плати (як одна з її складових згідно з 
договором оренди). 
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Джерело: www.kurkul.com 

Українським фермерам дадуть кредит 

у розмірі 3 млн канадських доларів 

Менонітська Асоціація Економічного Розвитку (MEDA) надасть 3 млн 
канадських доларів (близько 60,5 млн грн) на розвиток фермерства в Україні. 
Нещодавно ПАТ «МЕГАБАНК» і  MEDA підписали відповідну угоду. 

Довгострокове фінансування буде направлено на забезпечення доступу до 
фінансування малих та середніх підприємств в сфері агробізнесу. 

«У рамках цієї програми можуть бути реалізовані великі проекти, які 
позитивно вплинуть на бізнес великого числа фермерів», – зазначає менеджер 
Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва Дмитро Ніколаєв. 

За словами голови правління ПАТ «МЕГАБАНК» Олександра Шипілова, 
кошти будуть спрямовані на кредитування фермерів, які займаються 
вирощуванням фруктів, овочів та трав. 

Підтримку також зможуть отримати підприємства, які здійснюють діяльність 
в суміжних галузях і допомагають розвитку плодоовочевого сектора технологіями, 
будівництвом, інформацією та зв’язком, фермерським обладнанням і 
логістикою/транспортом або надають агросектору підтримку в частині 
післязбиральної доробки продукції. 

Джерело: www.galexpo.com.ua/agro 

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

запрошують українські компанії до участі в Міжнародній агропромисловій 

виставці«EuroAGRO» у Львові 28-30 листопада 2017 р.  
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Яким є строк давності для перевірок 

Держпраці та застосування  

відповідних штрафів 

Законодавством не встановлено строків давності на проведення перевірок 
органами Держпраці. Отже підприємство можуть перевірити без обмеження 
строком за будь-який період його діяльності. 

Як відомо, більшість документів, що стосуються трудових відносин, повинні 
зберігатися на підприємстві набагато довше, ніж усі інші. 

Нормативно-правовим актом, який використовується усіма організаціями 
при визначенні строків зберігання документів, є Перелік типових документів, що 
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого 
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції 
України від 12.04.2012 р. №578/5 (далі – Перелік № 578/5). Указані у ньому 
строки є мінімальними, скорочувати їх не можна (п. 1.7. Переліку № 578/5). 

Так, реєстраційні журнали з кадрових питань, трудові договори, особові 
картки працівників мають зберігатися протягом 75 років (п. 121, 492, 499 
Переліку №578/5). Отже, перевірити можуть навіть те, що відбувалося протягом 
усієї діяльності підприємства. 

За порушення вимог законодавства про працю та охорону праці посадова 
особа підприємства притягується, зокрема, до адміністративної відповідальності 
(ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). У такому 
разі адмінстягнення накладається (ст.38 КУпАП):     

- щодо разових порушень – протягом двох місяців із дня вчинення;     
- триваючих порушень – не пізніше як через два місяці з дня їх виявлення. 
На жаль, законодавство не містить визначення поняття «триваюче 

правопорушення», але з роз’яснень держорганів випливає, що таким є 
правопорушення, яке можна виявити в ході перевірки (воно має місце тоді, коли 
йде перевірка). Порушення законодавства про працю, як правило, є триваючими. 

Тепер що стосується штрафів, передбачених ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про 
працю. Вони є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-
господарських санкцій, визначених гл. 27 Господарського кодексу (далі – ГК). 
Тому на них не поширюються строки давності, установлені ст. 250 ГК, –                        
6 місяців із дня виявлення порушення. Інших строків давності законодавством не 
передбачено. 

Отже, у даному випадку за порушення норм КЗпП строку давності немає. 
Зверніть увагу: штрафи, які накладаються згідно зі ст. 265 КЗпП, запроваджено з 
01.01.2015 р. Отже, вони можуть застосовуватися лише до правопорушень, які 
вчинено після цієї дати, а також до триваючих правопорушень, здійснених до 
01.01.2015 р. (лист Держпраці від 04.01.2017 р. №57/4.1/4.1-ДП-17). 

Джерело: Дебет-Кредит” 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=7
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Комітет розглянув законопроекти щодо оптимізації 

використання масивів земель 

сільськогосподарського призначення та 

врегулювання проведення фітосанітарних процедур 

На засіданні Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин 
розглянуто проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського 
призначення (№ 6049 від 07.02.2017 p.), поданий народними депутатами Івченком 
В.Є., Кириленком І.Г., Одарченком Ю.В. та іншими і альтернативний проект 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (№ 6049-1 від 
23.02.2017 p.), поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., 
Мірошніченком І.В., Бакуменком О.Б. та іншими. 

Зазначеними законопроектами пропонується внести зміни до земельного 
законодавства, що спрямовані на усунення проблем, пов’язаних з подрібненням 
масивів земель сільськогосподарськ ого призначення, зокрема пропонується 
створити механізм використання масивів земель сільськогосподарського 
призначення, стимулювання зрошення, а також вирішення проблеми 
використання земель під польовими дорогами та земельних ділянок під 
лісосмугами та іншими захисними насадженнями земель. Також запропонований 
механізм передачі земель, які залишилися в колективній власності, до комунальної 
власності. 

За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати 
Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 
удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні (№ 6049-1 від 23.02.2017 p.) прийняти за основу, врахувавши 
при його підготовці до другого читання окремі положення законопроекту (№ 6049 
від 07.02.2017 p.) 

Комітет розглянув рекомендував прийняти також проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур» (реєстр. № 6673 від 
06.07.2017 р.). Законопроектом пропонується внести до Закону України «Про 
карантин рослин») та Кодексу України про адміністративні правопорушення 
зміни, якими, зокрема, запроваджуються нові терміни у сфері карантину рослин, 
уточнюються повноваження центральних органів виконавчої влади, 
запроваджується Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій, надається 
право здійснення фітосанітарної експертизи фітосанітарним лабораторіям 
недержавної форми власності тощо.  
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Оприлюднено нові проекти постанов  

та наказів  Мінагрополітики  

та Мінекономрозвитку України 

07 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України 

оприлюднило на офіційній інтернет-сторінці проект постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

Україні від 04 липня 2012 року № 596 «Про затвердження Порядку видачі 

підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх 

існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту 

господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)».  

11 липня міністерство оприлюднило проект Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу права на 

укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)». 

10 липня на офіційній інтернет-сторінці Державної служби з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів оприлюднено проект 

наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 

затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових 

продуктів тваринного походження».  

13 липня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».  

Джерело: www.freshbusinessexpo.com/uk 
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Веб-портал Пенсійного фонду України –  

зручна форма індивідуальних послуг 

Олег Менів, головний спеціаліст відділу 

супроводження  інформаційних систем та 

електронних  реєстрів Головного управління 

Пенсійного фонду України у Львівській області 

Швидкими темпами поширюється інтернет, охоплюючи все більше сфер 
життя людини. Так, з 1 жовтня 2012 року розпочав свою роботу Веб-портал 
електронних послуг Пенсійного фонду України.  

Зареєстровані користувачі цього ресурсу мають можливість вирішувати свої 
актуальні питання в режимі он-лайн, а саме: 
• отримати інформацію, накопичену в реєстрі застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
• здійснювати контроль за даними, які вносяться до системи персоніфікованого  
обліку та впливають на пенсійне забезпечення (для застрахованих осіб); 
• подати звернення чи скаргу в органи Пенсійного фонду; 
• отримати відомості з власної пенсійної справи щодо сум призначеної пенсії з 
урахуванням всіх встановлених надбавок, виду пенсії, терміну виплати пенсії 
тощо. 
• записатися на прийом до фахівців Фонду з можливістю вибору часу, зручного 
для відвідування. 

Послуги, які надає Веб-портал, також є актуальними для людей похилого віку 
та людей з особливими потребами, оскільки ряд питань вирішується дистанційно. 
Зареєструвавшись на порталі з використанням ЕЦП можна подавати до органів 
Пенсійного фонду заяву про призначення пенсії або заяву про перерахунок пенсії 
у зв’язку з набутим страховим стажем.  

Раніше за цією інформацією необхідно було особисто звертатись до 
управлінь Фонду. Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити 
таку процедуру. Треба лише зареєструватись, як користувач Веб-порталу 
Пенсійного фонду України.  

Процедура реєстрації на порталі максимально спрощена. Передбачено два 
способи реєстрації:  

- перший спосіб реєстрації на Веб-порталі електронних послуг – при 
наявності електронно-цифрового підпису (ключа ЕЦП) громадяни мають 
можливість миттєвої он-лайн реєстрації; 
- другий спосіб – за логіном. Для цього потрібно підійти до управління Фонду 
(незалежно від місця реєстрації), взявши з собою ідентифікаційний код і паспорт, 
та заповнити заяву.  

Вся процедура займе лише кілька хвилин. Після заповнення заяви, Ви 
отримаєте Реєстраційний код (код заяви).  
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Цей код необхідний Вам для реєстрації на Веб-порталі, тобто, зберігати його 
в таємниці до моменту закінчення реєстрації. Завершити реєстрацію можна в 
будь-який зручний момент, зайшовши на Веб-портал в мережі Інтернет 
(http://portal.pfu.gov.ua), обравши пункт меню “Зареєструватися”. 

Слід зауважити, що Веб-портал надає електронні послуги кожній особі 
індивідуально та працює з дотриманням вимог до захисту інформації. Усі послуги 
Веб – порталу є безкоштовними. 

Варто тільки спробувати, і Ви відчуєте всі переваги отримання електронних 
послуг Пенсійного фонду України!  
Джерело: Головнe управління Пенсійного фонду України у Львівській області 

Для фермерів введуть обов’язкові 

внески у пенсійний фонд 

Для фермерів введуть обов’язкові внески у пенсійний фонд, які до цього 
часу сплачувалися аграріями виключно на добровільній основі. Про це 
повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України. 

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір зазначив, що 
сьогодні фермерська зайнятість є офіційною, але при цьому внески не 
сплачуються. 

«Коли ці люди досягнуть пенсійного віку, держава буде зобов’язана 
виплачувати їм соціальну допомогу», – відмітив М. Шамбір. 

У повідомленні відзначається, що міністерство соціальної політики 
намагається охопити усі категорії населення та рівномірно розподілити податкове 
навантаження. 
Джерело: www.agropolit.com 

Використання коштів за бюджетною програмою  

підтримки фермерських господарств 

18 липня 2017 у газеті «Фермер України» буде опубліковано оголошення про 
початок реалізації програми підтримки фермерів. Програма передбачає надання 
кредитів фермерським господарствам  на безвідсотковій основі в розмірі до 500 тис грн. 

З метою удосконалення механізму державної підтримки було затверджено 
постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 609 «Про внесення 
змін до Порядку використання коштів, передбачних у державному бюджеті для надання 
підтримки фермерським господарствам».  

За більш детальною інформацію фермери можуть звертатись до Львівського 
відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, що 
знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська 49, 2 поверх, тел. 067-781-82-87 
Розмус Оксана Степанівна. 

Довідково: На програму «Надання кредитів фермерським господарствам» з 
державного бюджету на Львівську область в 2017 р. виділено до 2 млн. грн. 
Джерело: www.loda.gov.ua 
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Інститути громадянського суспільства 
відіграють важливе значення у визначенні і реалізації 
пріоритетів розвитку сільських територій на 
Львівщині. Вашій увазі пропонується інтерв’ю з 
головою Комісії з питань агропромислового розвитку 
Громадської ради при Львівській обласній державній 
адміністрації, громадським діячем та науковцем 
Григорієм Седіло.    

Реформа на селі – це затяжний процес, проте якщо добре продумано 

стержень її розвитку, все буде успішно – Григорій Седіло 

- І.В.: Розкажіть будь ласка про нові напрями роботи Комісії з питань 
агропромислового розвитку Громадської ради при Львівській 
облдержадміністрації?  

- Г.С.:  Комісія в оновленому складі розпочала  свою роботу з  14  червня 
2017 року після обрання її голови та двох заступників. Мене переобрано 
головою комісії вже втретє. Основні напрями діяльності комісії охоплюватимуть 
проблеми розвитку галузей сільського господарства, сільських територій, 
частково земельних відносин та діяльності Держпродспоживслужби в області. 
Це буде динамічне продовження роботи початої в попередні роки, але з 
урахуванням нових викликів, нових вимог, законодавчих нововведень і 
суспільних потреб. Ми повинні не пристосовуватися, а пропонувати з 
галузевими фахівцями нові стратегічні напрями розвитку агропромислового 
комплексу.  

До складу комісії входять компетентні і досвідчені представники від 
громадських організацій Львівщини, зокрема які мають багаторічний досвід, але 
і молоді, креативні люди, які дають змогу в нових умовах впроваджувати 
сучасне бачення.  

Перший важливий напрям, який поставила собі громадська рада, це 
питання розвитку сільських територій як основа виробництва. Ми не 
розглядаємо сільські території виключно як адміністративні одиниці, тобто 
підпорядкованість, медицина, освіта, дошкільні заклади і інші соціальні об’єкти. 
Але аграрне виробництво пов’язане як з розвитком власне виробництва, так і з 
розвитком соціуму і формуванням прийнятних, комфортних умов проживання. 
Даним питанням наші інститути займаються сьомий рік поспіль приділяє увагу і 
є певний прогрес. Ми розглядаємо питання збільшення обсягів виробництва в 
неорганізованому секторі – сюди відносяться переважно особисті селянські 
господарства і дрібні фермери.  
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З майже 740 тис. гектарів ріллі  в області використовується близько 670 тис. га, 
проте майже 240 тис. га обробляється аграрними холдингами і крупними 
підприємствами. Це сучасні компанії, які займаються суто лінійною, 
високоврожайною продукцією, значна частина якої експортується. І ця лінія, яка 
окреслилася протягом останніх п’ятнадцяти років,  веде до двох наступних 
висновків.  

По-перше, вони вузькоспеціалізовані, високотоварні (до 95%), 
експортоорієнтовані, високопродуктивні і досить високоприбуткові. З одного боку – 
це позитив, оскільки в період 2000-х років це був вихід для освоєння землі. Але, з 
іншого боку, значною мірою втрачена соціальна складова.  

В сільській місцевості Львівщини проживає майже 397 тис. чоловік  
економічно активного сільського населення, проте зайнято в організованому  
виробництві відповідно до офіційних даних  лише  36 тис. чоловік. Тобто, основна 
частина економічно активного населення на сільських територіях незадіяна. Це 
говорить про те, що територія є облаштована, з дорогою і іншими комунікаціями, а 
люди вимушені щоденно прокидатися і їхати на роботу в іншу місцевість чи 
закордон на заробітки.  

Чому? Тому що ми фактично забрали в них способ виробництва і залишили 
лише елементи інфраструктури, які створювалися протягом попередніх десятиліть 
їх батьками. Лише 13-15% у структурі витрат сільськогосподарського виробництва 
це витрати на оплату праці. Тому розвиток сільських територій є об’єктивною і 
нагальною умовою подальшого розвитку виробництва. 

По-друге, понад 1 млн. чоловік загалом проживає в сільській місцевості 
області. Виходячи із законодавства про місцеве самоврядування ми говоримо про 
необхідність того, щоб сільські території розвивалися більш динамічно. Але на 
сьогодні ми виходимо і з економічної мотивації стимулювання розвитку галузей 
сільського господарства, зокрема тваринництва.  

Основна галузь тваринництва – птахівництвo, має переважно закритий 
виробничий цикл, а іноді і експортно орієнтована на Львівщині. Промислове 
свинарство теж вимагає суттєвих капіталовкладень. Крім того, з урахуванням 
поширення в країнах Європи та в багатьох областях України хвороби Африканської 
чуми свиней, не варто займатися свинарством в домогосподарствах. Доцільно 
зосередитися на питаннях розвитку молочного скотарства і виробництва 
яловичини. Лише потреба в молоці становить на Львівщині майже 760 тис. т, тоді 
як всі категорії господарств забезпечують виробництво близько 380 тис. т, з яких  
товарного молока лише 211 тис. т.   

Критична кількість поголів’я корів для технологічного розвитку галузі на 
Львівщині повинна становити 120 тис. голів, а в нас є  70 тис. голів. Таким чином 
стоїть питання: яким шляхом примусити владу, в певній частині, такі питання, як 
селекційно-племінна робота, штучне осіменіння, розвиток дорадництва, підготовку 
експертів-дорадників. Повинні ми не забути про закупівлю племінної худоби, що 
вимагає створення пулу нетельних господарств в області з племінними коровами.  
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Вартість племінної корови зараз становить близько 26 тис. грн, а продукцію 
можна реалізувати за 12 тис. грн. Тому є комплекс заходів, які необхідно спільно з 
органами влади у Львові та районах доробити, щоб в конкретному районі 
вирішувати питання системно. 

Друге питання: в 1,2 млрд. грн оцінюється науковцями вартість молочного 
стада в області. Відповідно до технологічних вимог, поголів’я корів необхідно 
оновлювати щорічно приблизно на суму в 180 млн. грн. Понад 90% поголів’я 
корів на Львівщині зосереджено в особистих селянських господарствах, а 
Міністерство аграрної політики та продовольства України вже тривалий час 
підштовхують до рішення стосовно заборони ринкового обороту молока з 
домогосподарств населення. Львівщина є областю із розвитком молочного 
скотарства. Це вимагає відкладання цього питання на декілька років. Ми знаємо 
через науку  інформацію про технології розвитку галузей сільського господарства, 
однак спільно з владою повинні сформувати дієвий механізм співпраці для 
ефективного донесення інформації  як до жителя сільської місцевості, так і до 
галузевих міністерств та відомств в Києві. 

- І.В.: Як краще сформувати механізм взаємодії 
комісії з об’єднаними територіальними громадами в 
умовах децентралізації? 

- Г.С.: Об’єднані територіальні громади (ОТГ) на 
Львівщині існують майже півтора року. Разом з ОТГ ми 
повинні відпрацювати ефективні моделі взаємозв’язку. 
Всі ОТГ, на мою думку, умовно можна поділити на три 
групи: одні перебувають в особливо привілейованому 
стані, інші – на середньому рівні розвитку, а треті 
периферійні гірські або суто сільські.     

Наприклад Ходорівська ОТГ об’єднує 42 населених пункти і понад 33 тис. 
гектарів землі.  Фактично на цій громаді Львівщини  можна опрацювати модель 
багатоветорного розвитку економіки.  

 Як поєднати цей механізм, щоб вона повноцінно запрацювала. В громаді є 
певні питання, які потребують нагального фінансування – освіта, медицина, так 
звані захищені статті. Але  сільське господарство, як скрите, латентне, потребує 
формування ефективної економічної моделі відносин для забезпечення зайнятості 
населення ОТГ, наповнення бюджету. Створивши молочарський кооператив в 
Ходорівській ОТГ можна налагодити ефективний збір та переробку молока з 
подальшою його реалізацією, наприклад, для потреб лікарень, шкіл в межах ОТГ 
тощо. Тобто, ефективний ланцюг формування доданої вартості і справедливий 
розподіл прибутку між власником корови і переробним підприємством необхідно 
сформувати. Є питання і земельних відносин щодо упорядкування і приведення у 
відповідність  реєстрів  державних актів на землю виданих у різні часові періоди. 
І, на мою думку, це може тривати до п’яти років.  
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Це не є прямим обов’язком громадських організацій, але в таких модельних 
ОТГ слід опрацювати ефективну модель взаємовідносин.  

Є також на Львівщині і Тростянецька ОТГ,  яка має більш рекреаційно-
туристичний напрям розвитку економіки, розвивається агротуризм. На території 
ОТГ є надходження від надрокористування, акцизу на бензин. Aле в напівгірській 
місцевості складно розвивати аграрне виробництво, характерним є руйнування 
грунтів, які характеризуються низькою родючістю. Проте в цій громаді потрібно 
впроваджувати інші підходи до розвитку індивідуальних господарств. Можливо в 
Тростянецькій громаді ефективно розвивати вівчарство і молочне скотарство, а з 
урахуванням якісної інфраструктури, відносно швидко можна доставити 
продукцію для збуту у Львів.   

В Сколівському районі розораність землі становить лише 7%, а  велику 
площу займає  ліс державних лісогосподарств та гори. Проте там йде поступове 
збільшення чисельності населення і є налагоджена сфера обслуговування 
туристів, розвиваються агрооселі, які переорієнтовуються на внутрішній туризм. 
Без державних інституцій люди дають собі раду – розвивають спортивні і дитячі 
табори, є відпрацьована внутрішня інфраструктура. Проте високі податки 
стримують розвиток бізнесу. Треба надати податкові канікули і дати можливість 
розвинути інфраструктуру територій.  

Кожна ОТГ має свою специфіку. Але люди заряджені позитивною енергією 
для виходу із ситуації, вони не плачуть, а кажуть: “Якщо б держава повернулася 
до нас з розумінням, ми б віддали iз сторицею”.          

  
- І.В.: Які першочергові кроки, на Вашу думку, необхідно зробити для 

успішного реформування?      
- Г.С.:  Нещодавно на українсько-польському семінарі з проблем розвитку 

сільських територій мені запам’ятався виступ науковця, який відзначив, що 
копіювати досвід інших країн ЄС не варто, оскільки там дещо інші підходи до 
системної організації інституцій в ЄС та механізми їх фінансування.   

Перші зародки, коли міжнародні організації надають фінансову  підтримку у 
формі безповоротних грантів на розвиток бізнесу на Львівщині вже є. Зокрема, 
проект “Рука допомоги” Світового банку передбачає фінансову підтримки 
малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб на створення локальних місць. 
В такому випадку видно персоніфіковано, хто на що здатний.  Ініціатива з 
фінансової підтримки перспективних проектів в аграрному секторі є також і в 
Департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації.  

 Взагалі реформа на селі – це затяжний процес, проте якщо добре продумано 
стержень її розвитку, все буде успішно. Водночас, громадські організації разом з 
аграріями і жителями сільських територій Західної України ефективно 
співпрацюють. 

 

Розмову вів Ігор Вуйцик.  
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Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних 

сільськогосподарських рослин у господарствах Львівської області  

в липні 2017 року 

Тетяна Данілкова,   начальник відділу прогнозування, 

фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків Управління 

фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби у Львівській області 

Агрометеорологічні умови другої половини червня були задовільні для росту, 
розвитку та формування урожаю всіх сільськогосподарських культур. Внаслідок 
оптимальних добових температур повітря та достатньої кількості опадів 
відбувався розвиток рослин відповідно до календарних строків. Озимі колосові 
культури перебували у фазі молочної та молочно-воскової стиглості зерна, 
кукурудза - у фазі листоутворення (6-12 листків), багаторічні трави відростали 
після 1-го укосу. 

Слід зазначити, що останніми роками змінюється середня річна температура, 
кількість і тривалість опадів, збільшується сума ефективних температур, що 
обумовлює зміни оптимуму еколого-географічних умов розвитку різних видів та 
перебудову видової структури тих чи інших ентомокомплексів та фітопатогенів. 

БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ 

Стебловий (кукурудзяний) метелик. Протягом липня в посівах кукурудзи, 
хмелю, соняшнику, інших товстостеблих культур у різних грунтово-кліматичних 
зонах області триватиме літ метеликів фітофага, відкладання яєць, 
виплодження та живлення гусені. За встановлення помірно теплої та вологої 
погоди (температура 18…30°С, вологість понад 70%) усі стадії фітофага 
розвиватимуться в оптимальні строки, осередково формуватиметься надпорогова 
чисельність та шкідливість гусені. За умов зниження відносної вологості й 
аномально високих температур повітря спостерігатиметься часткова або повна 
загибель яйцекладок та гусені молодших віків. 

Для обмеження чисельності і шкідливості фітофага на початку та під час 
масового відкладання яєць проводять знищення бур’янів і квітучих нектароносів, 
міжрядні розпушування просапних культур, випускають трихограму вогнівочної 
форми не менше трьох разів з інтервалом 5-6 діб. За наявності яйцекладок на 
18% рослин або 6-8% рослин з гусінню фітофага посіви обприскують 
піретроїдами (карате зеон, к.е., рубін, КЕ, 0,2 л/га; децис ф-Люкс, к.е., 0,3 л/га; 
кайзо, в.г., 0,2 л/га); антраніламідами (кораген, к.с., 0,15 л/га), іншими 
інсектицидами. 
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Листогризучі та підгризаючі совки. Зважаючи на низький запас шкідників з 
минулих років, в агроценозах просапних, овочевих культур, багаторічних трав 
спостерігатиметься невисока чисельність і шкідливість гусені листогризучих 
(совка-гамма, капустяна, С-чорне, конюшинова, люцернова, зернова) і 
підгризаючих совок (озима, оклична).  

Оптимальними гідротермічними умовами для розвитку гусені будуть 
температура 20…27°С та відносна вологість повітря 70...95%. В осередках 
високої чисельності гусені (ЕПШ у буряках 1-2, інших просапних 3-8 екз. на 
кв.м) застосовують фосфорорганічні (золон, к.е., 1,6-2,0 л/га; ін.), піретроїдні 
інсектициди (альтекс, к.е., 0,10-0,15 л/га; децис Профі, ВГ, 0,035 л/га; децис ф-
Люкс, к.е., 0,25-0,3 л/га; сумі-альфа, к.е., 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). 
Доцільно проводити обробки у вечірні години, коли гусінь підгризаючих совок 
після виплодження та за появи їх другого віку харчується рослинами відкрито і є 
найбільш уразливою. 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

У липні хімічний захист посівів зернових колосових культур не проводять. 
Запобігти погіршенню якості зерна від шкідників і хвороб можна збиранням 
прямим комбайнуванням урожаю передусім сильних і цінних сортів пшениці, 
насіннєвих посівів та оперативним доведенням зерна до відповідних посівних та 
хлібопекарських кондицій. 

В дозріваючих хлібах озимих і ярих зернових культур аж до огрубіння зерна 
харчуватимуться і розмножуватимуться сисні фітофаги, зокрема, пшеничний 
трипс, злакові попелиці, цикадки. За умов теплої сухої погоди липня (температура 
повітря 29…30°С, вологість 35…50%) збільшуватиметься кількість сисних 
комах, які викликатимуть щуплість та значне зниження ваги зерна. З настанням 
воскової стиглості зерна з’являться крилаті особини попелиць, які 
перелітатимуть на пізніше достигаючі посіви зернових культур, а також 
дикорослі злаки, згодом на сходи падалиці. 

Втрати урожаю завдаватимуть личинки і молоді хлібні клопи, зокрема, клоп –  
шкідлива черепашка, маврський клоп, які проколюють зернівки в період від 
молочної до повної стиглості. За інтенсивного харчування вуглеводно-білковими 
речовинами, фітофаги нагромаджуватимуть жирове тіло. Клопи, що не встигнуть 
дохарчуватися до збирання врожаю, живитимуться під валками скошених хлібів, 
на диких злаках, нерідко у посівах кукурудзи, соняшнику, і навіть буряків, хоч ці 
рослини мало сприятливі для живлення, після чого відлітатимуть до місць 
зимівлі.  
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Дозріваюче зерно в колосках пшениці, ячменю, жита пошкоджуватимуть 
хлібні жуки та жужелиця, що осередково може призвести до зменшення маси 
зерна. Живлення більшості жуків хлібної жужелиці закінчиться до настання 
жнив, фітофаги зосереджуватимуться в місцях втрати зерна. За сухої і спекотної 
погоди липня імаго перебуватимуть у стані літньої діапаузи. Хлібні жуки у 
липні спарюватимуться та відкладатимуть яйця в ґрунт на парах і просапних 
культурах. 

Літні покоління злакових мух (шведських, гессенської) розвиватимуться в 
злакових бур’янах та падалиці зернових культур. Личинки хлібної п’явиці 
завершуватимуть свій розвиток, заляльковуючись в ґрунті, звідки наступного 
року вийде жук. Осередково дозріваючим зерном до збирання врожаю 
харчуватиметься гусінь зернової совки, шкідливість якої підвищуватиметься за 
несвоєчасного скошування хлібів. 

Помірно тепла і надміру волога погода обумовлюватиме інтенсивний 
розвиток хвороб колосу. Фітосанітарне значення на посівах матимуть збудники 
фузаріозу, оливкової плісняви, альтернаріозу, септоріозу, що надалі 
створюватиме проблеми з використанням хворого зерна. Урожай з уражених 
фузаріозом посівів прибирають тільки прямим комбайнуванням, на токах 
формують партії зерна з однаковим ступенем ураження хворобою. Сире зерно 
негайно сушать і ретельно очищають, обов’язково проводять лабораторний 
контроль за вмістом в зерні мікотоксинів. Шкідливість хвороб особливо 
посилюватиметься при виляганні посівів або тривалому перебуванні скошених 
хлібів у валках та періодичних опадах. Кореневі гнилі (церкоспорельозні, 
фузаріозні) в посівах зернових викликатимуть білоколосість і щуплозерність, 
від чого втрати врожаю можуть досягати 30% і більше. За частих дощів, високої 
вологості та помірних температур розвиватиметься та поширюватиметься 
гельмінтоспоріоз ячменю та інші плямистості, що спричинятиме побуріння 
зародка зерна пшениці.  

Сажкові хвороби, зокрема, летуча, розвиватимуться на рослинах ярого 
ячменю здебільшого в господарствах, які не дотримуються протисажкових 
заходів. 

Пошкоджені зернівки стають щуплі, 
зморшкуваті, зі слідами уколу у вигляді темної 
крапки, навколо якої помітна зона пошкодження – 
світло-жовта пляма; ендосперм в цій зоні стає 
крихким. Під дією ферментів знижується пружність 
клейковини, підвищується її розтягнення і, як 
наслідок, погіршуються хлібопекарські якості 
борошна, знижується схожість і якість зерна. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ЗЕРНОБОБОВИХ  

КУЛЬТУР  ТА БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ 

На посівах гороху у бобах та зерні розвиватимуться личинки горохової 
зернівки, трипса, попелиці, гусінь горохової плодожерки та бобової (акацієвої) 
вогнівки. Високі температури повітря і ґрунтова посуха обумовлять розвиток 
кореневих гнилей. За дощової погоди і температури повітря 19…25°C рослини 
інфікуватимуть аскохітоз, пероноспороз, борошниста роса, іржа. Для 
зменшення шкідливості комплексу хвороб і шкідників прискорюють дозрівання 
насіння гороху через десикацію посівів реглоном супер, в.р., везувієм, в.р.к., 2-3 
л/га (пожовтіння нижніх стручків та за вологості зерна 45%, за 7 днів до збору 
врожаю), раундапом макс, в.р., 2,4 л/га, вулканом плюс, в.р., 2,5 л/га (побуріння 
70-75% бобів, за 14 днів до збору врожаю). 

У посівах сої при встановленні сухої і спекотної погоди розвиватимуться й 
шкодитимуть попелиці, трипси, клопи, павутинний кліщ, гусінь акацієвої 
вогнівки, листогризучих совок. Підвищена вологість повітря сприятиме 
поширенню аскохітозу, пероноспорозу, церкоспорозу, бактеріозів. За появи 
перших ознак захворювань під час бутонізації – цвітіння на насіннєвих посівах 
сої проводять обробку рослин розчинами дозволених фунгіцидів. У фазу 
формування бобів за надпорогової чисельності шкідників посіви захищають 
фозалоном (золон, к.е., 2,5-3 л/га), диметоатом (бі-58 новий, к.е., 0,5-1 л/га), 
іншими дозволеними інсектицидами. 

В посівах багаторічних бобових трав продовжуватимуть розвиток і 
шкідливість жуки та личинки довгоносиків (бульбочкові, листкові люцернові –  
фітономуси), насіннєїди (тихіус, апіон), клопи, попелиці, трипси, комарики, 
гусінь листогризучих совок та інші шкідники. Під час стеблування – бутонізації 
через 7-10 днів після підкошування за наявності ЕПШ комах-фітофагів 
багаторічні трави, передусім насіннєві посіви, обприскують піриміфос-метилом 
(актеллік, к.е., 1 л/га), диметоатом (бі-58 новий, к.е., 0,5-1 л/га), фозалоном 
(золон, к.е., 1,4-2,8 л/га – насінники), хлорпірифосом (дурсбан, к.е., 1,5 л/га – 
насінники), альфа-циперметрином (фастак, к.е., 0,15-0,2 л/га), інші. Одночасно з 
інсектицидами застосовують мікроелементи (борна кислота, молібдат амонію 
0,3-0,6 кг/га). Під час цвітіння на початку відкладання яєць совками випускають 
трихограму (100-150 тис. особин на га), а в період масової яйцекладки через 7-8 
днів випуск яйцеїда повторюють. Для поліпшення запилення використовують 
природних запилювачів –  домашніх бджіл і бджолу мегахіла ратундата. 
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ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

У стручках ярого ріпаку дохарчовуватимуться личинки капустяної 
стручкової галиці, насіннєвого прихованохоботника, в осередках живитимуться 
капустяна попелиця, клопи, гусінь совок, біланів, інших комах. За теплої і вологої 
погоди на стручках розвиватимуться альтернаріоз, пероноспороз, фомоз, сіра і 
біла гнилі. 

За 10-14 днів перед збиранням ріпаку при побурінні 70% стручків, але за 
вологості насіння не нижче 30-35%, за умов вологої погоди для рівномірного 
фізіологічного дозрівання рослин та з метою зниження передзбиральних і 
збиральних втрат врожаю, а також на засмічених бур’янами посівах культури 
використовують склеювачі в композиціях з препаратами на основі гліфосату або 
глюфосинату амонію у рекомендованих дозах. Десикацію проводять гліфоганом, 
вулканом плюс, домінатором, в.р., 3 л/га, реглоном супер, в.р.к., 2-3 л/га, ін., 
розтріскування стручків ріпаку зменшують через обробку полімерними 
ад’ювантами латісс, КЕ, 0,5-1,0 л/га; рапсол, в.р., 1,0-1,5 л/га; споднам, к.с., 0,6-1,0 
л/га, або природним біоклеєм ліпосам, 1-2 л/га. 

У посівах цукрових буряків за помірно теплої та спекотної погоди масово 
розвиватиметься і шкодитиме листкова бурякова попелиця, місцями фітосанітарне 
значення матимуть мінуючі мухи, підгризаючі і листогризучі совки. Попелиці і 
мінуюча муха заселяють бурякові плантації скраю, тому інсектицидами 
обприскують крайові смуги шириною 45-60м і тільки за необхідності обробляють 
усе поле, враховуючи, що хімічні обробки найбільш ефективні проти гусені 
молодших (до третього) віків. Якщо 30% попелиць у колоніях уражено 
ентомофторозом, або співвідношення ентомофагів і попелиць становить 1:30, 
проводити хімічні обробки інсектицидами недоцільно. 

Перші крайові обприскування буряків проводять за появи попелиць на 1% 
рослин з краю поля, суцільні обробки - при заселенні поодинокими колоніями 
попелиць більше 1% рослин. За перевищення показників ЕПШ проти 
листогризучих фітофагів застосовують актару, в.г., 0,08 кг/га, актеллік, к.е., 1-2 
л/га, фуфанон, к.е., 1-2,5 л/га, дурсбан, к.е., 1,5-2,5 л/га; від попелиць, мінуючих 
мух, інших сисних шкідників – актеллік, к.е., золон, к.е., 1-2,5 л/га, Бі-58 новий, 
к.е., 0,5-1 л/га, інші препарати. Проти совок в період відкладання яєць 
застосовують трихограму (20-30 тис. особин на гектар). 

Короткочасні теплі дощі, ранкові рясні роси і температури повітря в межах 
+21ºС сприятимуть розвитку церкоспорозу у посівах буряків, насамперед 
кормових та столових. Надалі церкоспороз розвиватиметься в посівах повсюдно. 
За температури 20…25°С і відносної вологості повітря вище 70% у посівах 
поширюватиметься пероноспороз, альтернаріоз, рамуляріоз, борошниста роса, 
фомоз, інші хвороби листків.  
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Вірусні жовтяницю і мозаїку розповсюджуватимуть сисні комахи 
(попелиці, цикадки, клопи). Надмірне зволоження або пересушування ґрунту, чи 
його ущільнення сприятимуть розвитку хвороб коренеплодів (гнилей, 
дуплистості, парші). 

За появи ознак пероноспорозу рослини буряків оздоровлюють акробатом, 
в.г., 2 кг/га, емінентом, в.м.е., 0,8 л/га; за появи окремих плям церкоспорозу на 3-
5% рослин проводять обприскування дитаном, ЗП, 0,3-0,4 л/га, фіталом, в.р.к., 
1,5 л/га; при ураженні борошнистою росою 5-10% рослин – аканто плюс, к.с., 
0,5-0,75 л/га, амістар Екстра, к.с., 0,5-0,75 л/га, колфуго Супер, в.с., 2 л/га, рекс 
Дуо, к.с., 0,4-0,6 л/га, альто супер, к.е., 0,5 л/га. За наростання хвороб – повторно 
через 12-15, після обробки фундазолом через 20-25 днів, не забуваючи про 
чергування фунгіцидів. 

В посівах соняшнику, особливо надміру забур’янених, фітосанітарне 
значення матимуть сисні шкідники (попелиці, клопи – польові і сліпняки, трипси, 
цикадки), пошкодження якими призводить до некрозу тканин, зниження кількості 
і якості врожаю. В осередках можуть завдавати пошкоджень личинки комах, які 
живляться на бур’янах: гусінь репійниці, жовтушки, бражників, листогризучих 
совок. Рослини переважно непанцирних сортів пошкоджуватиме гусінь 
соняшникової вогнівки, вигризаючи спочатку квіти, а згодом молоде насіння, 
обгризаючи краї обгортки, проточуючи ходи всередині кошика, обплітаючи його 
павутинням. У дощову погоду пошкоджені кошики загниватимуть. 

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 децисом ф-
Люкс, к.е., 0,3 л/га, фуфаноном, к.е., 0,6 л/га, енжіо, к.с., 0,18 л/га, іншими. Під 
час масового відкладання яєць совками другого покоління випускають 
трихограму. 

За високої вологості, рясних опадів і помірної температури повітря рослини 
соняшнику інфікуватимуть гнилі, фомоз, несправжня борошниста роса, інші. 
Перед цвітінням, за появи ознак гнилей кошиків, посіви захищають дерозалом, 
к.с., 1,5 л/га, тайтлом, таносом, в.г., 0,4-0,6 кг/га, проти фомопсису та 
несправжньої борошнистої роси – колфуго супер, в.с., 2 л/га, дерозал, к.с., 1,5 
л/га тощо. За необхідності через два тижні проводять повторні обробки. 

У плантаціях хмелю спостерігатиметься шкідливість хмельової попелиці, 
павутинного кліща, довгоносиків, гусені совок, стеблового метелика. За 
несвоєчасного проведення хімічних обробок, помірно теплої і вологої погоди та 
високої відносної вологості повітря рослини культури хворітимуть на 
несправжню борошнисту росу. 

Для попередження шкідливості комах до цвітіння рослини хмелю 
захищають за наявності 7-8 екз. кліща на листок (демітан, к.с., 0,6-0,8 л/га, ортус, 
к.с., 1,7-2,1 л/га, антикліщ, к.с., 0,8-3,0 л/га, аполло, к.с., 3,0 л/га), за чисельності 
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20-25 екз. на листок попелиці (актара, в.г., 0,06-0,08 кг/га, сумі-альфа, к.е., 0,5 л/га, 
енжіо, к.с., 0,18 л/га). Проти пероноспорозу перше обприскування проводять за 
появи на листках, друге – в період бутонізації, третє – в період формування 
шишок, наступні – за потреби, обробляючи альєттом, з.п., купроксатом, к.с., 3-5 
кг, л/га, ридомілом Голд, в.г., 2,5 кг/га, іншими дозволеними до використання 
препаратами. 

Посіви льону пошкоджуватимуть клопи, трипси, гусінь совки-гамма. За 
теплої погоди з періодичними опадами рослини хворітимуть на антракноз, 
фузаріоз, інші. 

Під час бутонізації при заселенні льоновим трипсом 8-10% рослин або 2-5 
екз. на рослину проводять обприскування дозволеними до використання 
препаратами. При появі ознак ураження хворобами рослини оздоровлюють 
фундазолом, з.п., 1 кг/га (за призначенням олії на технічні цілі). 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ КАРТОПЛІ 

 ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

В агроценозах пасльонових культур шкодитимуть жуки і личинки 
колорадського жука, відбуватиметься спарювання імаго та відкладання яєць, а 
наприкінці липня вийдуть жуки літнього покоління. Інтенсивне заселення рослин 
картоплі, томатів, інших пасльонових відбуватиметься за теплої і сонячної погоди. 
При температурі вище 26°С і вологості 58…75% спостерігатиметься прискорений 
розвиток усіх стадій фітофага і, відповідно, зростатиме його шкідливість, 
особливо у посівах середніх і пізніх сортів картоплі. Захищають посіви культури 
обприскуванням актарою, в.г., 0,06-0,08 кг/га, конфідором максі, корагеном, к.с., 
0,05-0,06 л/га, бульдоком, к.е., 0,25 л/га, моспіланом, р.п., 0,02-0,025 кг/га, томати 
–  карате зеоном, мк.с., 0,1 л/га, актофітом, к.е., 0,3-0,4 л/га, ін. 

За відносної вологості повітря понад 87%, температури 20…25°С, рясних рос 
пасльонові культури інфікуватимуть альтернаріоз, фітофтороз. Для 
оздоровлення картоплі, томатів від комплексу хвороб застосовують акробат, з.п., 2 
кг/га, татту, к.с., 2-3 л/га, інфініто, к.с., 1,2-1,6 л/га, інші. 

Рослини капусти пошкоджуватиме попелиця, гусінь капустяної, інших совок, 
біланів, молі, високий рівень шкідливості яких ймовірний при встановленні 
помірної вологості повітря та оптимальних температур. Захист доцільно 
проводити за чисельності гусені совок більше 5 екз. на кожну з 5% і більше 
заселених рослин пізньої капусти, молі, біланів 2-5 екз. на 10% заселених рослин 
одним з препаратів: діазинон, к.е., діазол, в.е., 1 л/га, димілін, з.п., 0,08-0,12 кг/га, 
енжіо, к.с., 0,18 л/га. При заселенні капустяною попелицею 5-10% рослин посіви 
обприскують золоном, к.е., 1,6-2 л/га, ф’юрі, в.е., 0,1-0,15 л/га, актарою, в.г., 0,6-
0,8 кг/га, або аналогами. 
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Кабачки, огірки, інші гарбузові культури пошкоджуватимуть баштанна 
попелиця, подекуди тютюновий трипс, розвиток і шкідливість яких у липні 
зростатиме за умов спекотної, помірно вологої погоди. Знешкоджують сисних 
комах обприскуванням рослин карате зеоном, мк.с., 0,1 л/га, актелліком, к.е., 0,3-
1,5 л/га. 

За умови частого випадання дощів, різких перепадів денних і нічних 
температур зростатиме ураження гарбузових бактеріозом, пероноспорозом, 
антракнозом, іншими хворобами. Вказані погодні умови сприятимуть розвитку 
пероноспорозу цибулі. Для оздоровлення огірків, цибулі використовують алльєт, 
з.п., 1,2-2 кг/га, ридоміл Голд, в.г., 2,5 кг/га, інші препарати. 

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 

На яблуні, груші, деревах кісточкових культур посилиться шкідливість гусені 
яблуневої та інших видів плодожерок першого покоління, листовійок, 
шовкопрядів, сисних шкідників (попелиць, кліщів, медяниць, щитівок), інших 
комах. Скрізь призупиниться шкідливість листогризучих шкідників (розанової 
листокрутки, яблуневої молі), вони літатимуть і відкладатимуть зимуючі яйця. 
Гусінь молодших віків білана жилкуватого і золотогуза скелетуватимуть листки. 
Повсюдно личинки яблуневої плодожерки дохарчовуватимуться, частина їх 
відійде у зимову діапаузу, інша частина заляльковуватиметься. Наприкінці місяця 
можлива поява другої генерації фітофага, личинки якого пошкоджуватимуть 
плоди яблуні осінніх і зимових сортів. Значної шкоди гусінь яблуневої 
плодожерки завдаватиме передусім незахищеним садам. У плодах вишні і черешні 
пізніх сортів дохарчовуватимуться личинки вишневої мухи, які наприкінці липня 
залялькуються і зимуватимуть в ґрунті. 

Суха і спекотна погода сприятиме розвитку борошнистої роси, передусім на 
сприйнятливих сортах зерняткових та кісточкових плодових культур. За теплої, з 
частими дощами і росами погоди, відбуватиметься масовий розвиток парші, 
моніліозу, кучерявості листків персика, плямистостей листя. 

За показників порогу шкідливості гусені яблуневої плодожерки, а також 
проти рухомих личинок щитівок і несправжніх щитівок, мінуючих молей, кліщів, 
червиці в’їдливої зерняткові сади обробляють диміліном, з.п., 0,6 кг/га, інгавітом, 
в.р.к., 0,2 л/га, матчем, к.е., 1 л/га, нурелом Д, к.е., 1-1,5 л/га з додаванням проти 
парші, плодової гнилі, борошнистої роси, інших хвороб еупарену, з.п., 2-2,5 кг/га, 
скали, к.с., 0,75 л/га, терселу, в.г., 2-2,5 кг/га. Після збору врожаю і ще двічі з 
інтервалом 12 днів кісточкові дерева оздоровлюють від кокомікозу хорусом, в.г., 
0,25-0,3 л/га, або фіталом, в.р.к., 2 л/га. При роботі з засобами захисту рослин 
обов’язково дотримуються загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 
8.8.1 та правил особистої гігієни. 



37 

2017 / № 13 (60) 

З метою виконання вимог статті 17 п. 5 Закону України “Про захист 
рослин” про обов’язкове впровадження безпечних для здоров’я людини та охорони 
довкілля  інтегрованих систем захисту, а також підвищення родючості ґрунтів, 
збільшення врожайності і поліпшення якості сільськогосподарської 
продукції Державна установа “Львівська обласна фітосанітарна 
лабораторія” виробляє і реалізує екологічно безпечний біологічнмй препарат для 
захисту сільськогосподарських культур “Планриз”. 

  
Опис: Планриз рідина світлого кольору із специфічним запахом. 
Діюча речовина: живі бактеріальні клітини Pseudomonas fluorescens штам АР-

33, які виділені з природної ризосфери. 
Спектр дії: грибні і бактеріальні фітопатогени – фузаріозні, 

гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, фітофтороз, парша, борошниста роса, 
пероноспороз, оїдіум, мільдью, бактеріоз, антракноз. 

Планриз має антимікробні і ростостимулюючі властивості. 
Сфера застосування: для передпосівної обробки насіння зернових, 

зернобобових, овочевих культур, бульб картоплі, коренеплодів. 
Також препарат застосовується для обприскування у період вегетації зернових 

і зернобобових культур, овочевих, плодових культур, винограду, суниці, картоплі. 
Обробіток насіння препаратом Планриз необхідно проводити за 1-2 дні до 

посіву, в день посіву, краще у вечірні години. 
Планриз екологічно безпечний препарат, нешкідливий для людей, комах, 

тварин. Сумісний із стимуляторами росту, мікроелементами. 
Заходи безпеки: при роботі дотримуватись правил особистої гігієни. 
Зберігання: препарат зберігають в герметичній упаковці при температурі                  

+4-10С. Термін зберігання 30 днів. 

Вартість 1 л – 41,76 грн. 

Препарат “Планриз” для аграріїв 

 від Львівської обласної фітосанітарної 

лабораторії 

Виробник: Державна установа 

“Львівська обласна фітосанітарна лабораторія” 

вул. Вітовського, 18, 79011, м. Львів,  

тел./факс (032) 260-08-45 

www.fitolab.lviv.ua 
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культура 
шкідливий  

організм 

строки проведення  
захисних заходів, 

мета застосування 

препарат  
норма витрати 

акаріентомофаг 
норма застосування 

кількість 
обробок 

зернові 

колосові 

культури 

кореневі 

гнилі, 

снігова 

пліснява, 

фузаріоз 

листя, 

фузаріоз 

колоса, 

борошниста 

роса 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ПЛАНРИЗ 

(0.5 л / т насіння) 

+ ТРИХОДЕРМІН 

(1 л / т насіння) 

1 

-обприскування вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового апарату 

- стимулювання імунних функцій рослин 

- підвищення врожайності та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

( 1л  / га) 

+ ТРИХОДЕРМІН 

( 2 л / га) 

2 

мишоподібні 

гризуни 

боротьба з мишоподібними гризунами 

при досягненні ЕПШ 

БАКТОРОДЕНЦИД 

(1 – 3 кг / га) 
1-2 

зернобобові 

культури 

(горох, 

квасоля, 

соя) 

фузаріоз, 

аскохітоз, 

пероноспороз, 

борошниста 

роса 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ПЛАНРИЗ 

(0.5 л  / т насіння) 

+ ТРИХОДЕРМІН 

( 1 л /т насіння) 

1 

регулярні (інтервал 15-20 днів), починаючи з 

фази третього листка, обприскування 

вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового апарату 

- стимулювання імунних функцій рослин 

- підвищення врожайності та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

( 1 л / га) 

+ ТРИХОДЕРМІН 

( 2 л / га) 

2 і більше 

соняшник 

кореневі 

гнилі, 

біла гниль, 

сіра гниль, 

несправжня 

борошниста 

роса 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ТРИХОДЕРМІН 

( 15 л/ т насіння) 
1 

обприскування вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового апарату 

- стимулювання імунних функцій рослин 

- підвищення врожайності та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

( 1 л / га) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

( 2 л / га) 

2 

кукурудза 

кореневі 

гнилі, 

стеблові гнилі, 

фузаріоз, 

сіра гниль 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ТРИХОДЕРМІН 

(5 л / т насіння) 
1 

обприскування вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового апарату 

- стимулювання імунних функцій рослин 

- підвищення врожайності та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

( 1 л/ га) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

( 2 л / га) 

2 

озима совка, 

бавовняна 

совка, 

кукурудзяний 

метелик 

двократне (інтервал 7-10 днів) 

обприскування вегетуючих рослин 

проти кожного покоління шкідників 

- захист рослин від гусені молодших віків 

лускокрилих шкідників 

ЛЕПІДОЦИД 

(2 л  / га) 

+ (або) 

ТРИХОГРАМА 

(2 -4 г  / га) 

2 

по кожному  

поколінню  

шкідників 

щотижневий випуск ентомофага  

з початком льоту шкідників  

- боротьба з лускокрилими шкідниками в 

період вегетації 

РЕГЛАМЕНТ  ВИКОРИСТАННЯ  ПЛАНРИЗУ 
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РЕГЛАМЕНТ  ВИКОРИСТАННЯ  ПЛАНРИЗУ (продовження) 

культура шкідливий  організм 

строки проведення  

захисних заходів, 

мета застосування 

препарат  

норма витрати 

акаріентомофаг 

норма застосування 

кількість 

обробок 

хрестоцвіті 

культури 

ріпак 

чорна ніжка, 

бактеріоз кореня, 

альтернаріоз, 

сіра гниль, 

борошниста роса, 

несправжня 

борошниста роса 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії 

проростання насіння 

- стимулювання ростових 

процесів 

ПЛАНРИЗ 

(10 мл / кг насіння) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

(20 мл / кг насіння) 

1 

обприскування вегетуючих 

рослин 

- захист рослин від хвороб 

листового апарату 

- стимулювання імунних 

функцій рослин 

- підвищення врожайності та 

якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

(1 л  / га) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

(2 л  / га) 

2 і більше 

лучний метелик,  

капустяна совка,  

капустяний білан,  

ріпаковий білан 

двократне (інтервал 7-10 днів) 

обприскування вегетуючих 

рослин 

проти кожного покоління 

шкідників 

- захист рослин від гусені 

молодших віків лускокрилих 

шкідників 

ЛЕПІДОЦИД 

(2 л  / га) 

 

 

+ 

 

 

ТРИХОГРАМА 

(2 – 4 г / га) 

2 

по 

кожному  

поколінню  

шкідників 

щотижневий випуск 

ентомофага з початком льоту 

шкідників 

- боротьба з лускокрилими 

шкідниками в період вегетації 

  

капуста 

чорна ніжка, 

фузаріозне в'янення, 

слизистий бактеріоз, 

судинний бактеріоз 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії 

проростання насіння 

- стимулювання ростових 

процесів 

ПЛАНРИЗ 

(10 мл / кг насіння) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

(20 мл / кг насіння) 

1 

обприскування вегетуючих 

рослин 

- захист рослин від хвороб 

листового апарату 

- стимулювання імунних 

функцій рослин 

- підвищення врожайності та 

якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

(2 л  / га) або 

(50 мл / 10 л води) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

( 3 л / га) 

або 

(80 мл /10 л води) 

2 і більше 

капустяна міль, 

капустяна совка, 

капустяний білан,  

ріпаковий білан 

двократне (інтервал 7-10 днів) 

обприскування вегетуючих 

рослин 

проти кожного покоління 

шкідників 

- захист рослин від гусені 

молодших віків лускокрилих 

шкідників 

ЛЕПІДОЦИД 

(2 л / га) 

або 

(50 мл / 10 л води) 

 

+ 

 

ТРИХОГРАМА 

(2 -4 кг / га) 

2  

по 

кожному  

поколінню  

шкідників 

щотижневий випуск 

ентомофага з початком льоту 

шкідників 

- боротьба з лускокрилими 

шкідниками в період вегетації 
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РЕГЛАМЕНТ  ВИКОРИСТАННЯ  ПЛАНРИЗУ (продовження) 

культура 
шкідливий  

організм 

строки проведення  

захисних заходів, 

мета застосування 

препарат  

норма витрати 

акаріентомофаг 

норма застосування 

кількість 

обробок 

гарбузові 

культури 

(огірок, 

кабачок, 

гарбуз, диня, 

кавун) 

чорна ніжка, 

кореневі гнилі, 

біла гниль, 

пероноспороз, 

борошниста роса, 

альтернаріоз, 

фузаріозне  

в'янення, 

бактеріози 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ПЛАНРИЗ 

(10 мл / кг насіння) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

(20 мл / кг насіння) 

1 

регулярні (інтервал 10-20 днів) 

обприскування вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового апарату 

- стимулювання імунних функцій рослин 

- підвищення врожайності та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

(2 л / га) 

або 

(50 мл / 10 л води) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

( 3л  / га) 

або 

(80 мл / 10 л води) 

2 і більше 

пасльонові 

культури 

(томат, 

баклажан, 

перець, 

картопля) 

чорна ніжка, 

кореневі гнилі, 

сіра гниль, 

борошниста роса, 

альтернаріоз, 

фітофтороз, 

фузаріозне  

в'янення, 

вертицильозне 

в'янення, 

бактеріози 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ПЛАНРИЗ 

(10 мл / кг насіння) 

+  

ТРИХОДЕРМІН 

(20 мл / кг насіння) 

1 

регулярні (інтервал 10-20 днів) 

обприскування вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового апарату 

- стимулювання імунних функцій рослин 

- підвищення врожайності та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

(2 л  / га) 

або 

(50 мл / 10 л води) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

( 3 л / га) 

або 

(80 мл / 10 л води) 

2 і більше 

комплекс совок 

щотижневий випуск ентомофага 

з початком льоту шкідників 

- боротьба з лускокрилими шкідниками в період 

вегетації 

двократне (інтервал 7-10 днів) 

обприскування вегетуючих рослин 

проти кожного покоління шкідників 

- захист рослин від гусені молодших віків лускокрилих 

шкідників 

ТРИХОГРАМА 

(2 – 4 г / га) 

 

+ 

 

ЛЕПІДОЦИД 

( 2 л  / га) 

або 

(50 мл / 10 л води) 

 

 

 

 

2  

по 

кожному  

поколінню  

шкідників 

колорадський 

жук 

- захист рослин від личинкових стадій колорадського 

жука 

БІТОКСІБАЦИЛІН 

( 5 л/ га) 

або 

(100 мл / 10 л води) 

 

2  

по 

кожному  

поколінню  

шкідників 

зонтичні 

культури 

(морква, 

петрушка, 

селера) 

борошниста роса, 

біла гниль, 

септоріоз 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ПЛАНРИЗ 

(10 мл / кг насіння) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

(20 мл / кг насіння) 

1 

регулярні (інтервал 10-20 днів) 

обприскування вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового апарату 

- стимулювання імунних функцій рослин 

- підвищення врожайності та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 

( 2 л  / га) або 

(50 мл / 10 л води) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

( 3 л  / га) або 

(80 мл / 10 л води) 

2 і більше 
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РЕГЛАМЕНТ  ВИКОРИСТАННЯ  ПЛАНРИЗУ (продовження) 

культура шкідливий  організм 

строки проведення  

захисних заходів, 

мета застосування 

препарат  

норма витрати 

акаріентомофаг 

норма застосування 

кількість 

обробок 

зеленні 

овочеві 

культури 

(салат, 

щавель, 

шпинат) 

прикоренева 

гниль, 

біла гниль, 

сіра гниль, 

несправжня  

борошниста роса, 

бактеріоз 

передпосівна обробка 

- захист від ґрунтових патогенів 

- стимулювання енергії проростання 

насіння 

- стимулювання ростових процесів 

ПЛАНРИЗ 

(10 мл / кг насіння) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

(20 мл / кг насіння) 

1 

регулярні (інтервал 10-20 днів) 

обприскування вегетуючих рослин 

- захист рослин від хвороб листового 

апарату 

- стимулювання імунних функцій 

рослин 

- підвищення врожайності та якості 

продукції 

ПЛАНРИЗ 

( 2 л / га) або 

(50 мл / 10 лводи) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН 

( 3л  / га) або 

(80 мл /10 л води) 

2 і більше 

насіннячкові 

плодові 

культури, 

 

кісточкові 

плодові 

культури 

бактеріальний рак, 

ракові пошкодження 

штамба і скелетних 

гілок, некроз листя, 

некроз квітів, 

всихання пагонів і  

гілок, моніліоз,  

кучерявість листя  

персика,  

борошниста роса,  

парша,  

плодова гниль 

до розпускання бруньок рекомендовані фунгіциди 1 

до цвітіння ПЛАНРИЗ ( 1л  / га) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН ( 2 л / га) 

+ 

рекомендовані 

фунгіциди в  

половинних нормах 

2 
після цвітіння 

всі наступні 

обробки 

ПЛАНРИЗ ( 1л  / га) 

+ 

ТРИХОДЕРМІН ( 1л  / га) 

+ 

рекомендовані 

фунгіциди в  

половинних нормах 

3 і більше 

плодожерки, 

п’ядуни, 

молі 

двократне (інтервал 7-10 днів) 

обприскування вегетуючих рослин 

проти гусені молодших віків 

лускокрилих шкідників 

БАКОВА СУМІШ: 

ГУАПСИН ( 2л  / га) 

+ 

ЛЕПІДОЦИД ( 2 л  / га) 

+ 

БІТОКСІБАЦИЛІН ( 2л  / га) 

або 

рекомендовані інсектициди 

2  

по кожному  

поколінню  

шкідників 

ЕТАП 1. Обробка культиваційних споруд та ґрунту. 
Мета: боротьба з шкідливими організмами, що викликають захворювання 
рослин. 
Операція: обробка культиваційних споруд та ґрунту ТРИХОДЕРМІНом. 
Норма витрати: 100 мл ТРИХОДЕРМІНу / 10 л води. 
Кількість обробок: 1 
ЕТАП 2. Передпосівна обробка насіння. 
Мета: захист рослин від ґрунтових патогенів, стимулювання енергії 
проростання насіння. 
Операція: обробка насіння сумішшю ТРИХОДЕРМІНу і ПЛАНРИЗу. 
Норма витрати: 20 мл ТРИХОДЕРМІНу + 10 мл ПЛАНРИЗу / кг насіння. 
Кількість обробок: 1 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИХОДЕРМІНУ І ПЛАНРИЗУ  

ДЛЯ ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ І КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТУР 

ЗАКРИТОГО ГРУНТУ ВІД ХВОРОБ 
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ЕТАП 3. Застосування ТРИХОДЕРМІНу і ПЛАНРИЗу при посіві. 
Мета: захист рослин від ґрунтових патогенів, стимулювання енергії 

проростання насіння. 
Операція: внесення ТРИХОДЕРМІНу і ПЛАНРИЗу в живильну суміш при 

посіві. 
Норма витрати: 2 мл ТРИХОДЕРМІНу + 1 мл ПЛАНРИЗу / горщик. 
Кількість обробок: 1 
ЕТАП 4. Захист розсади від збудників захворювань. 
Мета: профілактика прояву і поширення хвороб, стимулювання ростових 

процесів. 
Операція: профілактичні обробки рослин сумішшю ТРИХОДЕРМІНу і 

ПЛАНРИЗу проти комплексу фітопатогенів. 
Норма витрати: 50 мл ТРИХОДЕРМІНу + 50 мл ПЛАНРИЗу / 10 л води. 
Кількість обробок: 2 (перша - через тиждень після появи сходів, другий - за 

тиждень до висадки розсади на постійне місце. 
ЕТАП 5. Застосування ТРИХОДЕРМІНу і ПЛАНРИЗу при висадці розсади на 

постійне місце. 
Мета: пом’якшення стресового стану рослин, пов'язаного з пересадкою 

розсади на постійне місце, захист рослин від ґрунтових патогенів, стимулювання 
ростових процесів. 

Операція: обробка кореневої системи розсади шляхом обмакувания її в 
бовтанку, приготовану з ґрунту і перегною (у співвідношенні 2:1), води, 
ТРИХОДЕРМІНу і ПЛАНРИЗу або внесення ТРИХОДЕРМІНу і ПЛАНРИЗу в 
лунки при посадці. 

Норма витрати: 3 мл ТРИХОДЕРМІНу + 2 мл ПЛАНРИЗу / рослину. 
Кількість обробок: 1 
ЕТАП 6. Застосування ТРИХОДЕРМІНу, ПЛАНРИЗу після висадки розсади 

на постійне місце. 
Мета: пом’якшення стресового стану рослин, пов’язаного з пересадкою 

розсади на постійне місце, захист рослин від ґрунтових патогенів, хвороб 
листового апарату і плодових гнилей, стимулювання імунних функцій рослин, 
усунення явища фітотоксичності після застосування хімічних пестицидів, 
підвищення врожайності і якості продукції. 

Операція: 
а) полив рослин в зону кореневої шийки. 
Норма витрати: 50 мл ТРИХОДЕРМІНу + 50 мл ПЛАНРИЗу / 10 л води. 
Кількість обробок: не менше 3. 
б) обприскування вегетуючих рослин. 
Норма витрати: 50-100 мл ПЛАНРИЗу + 50-100 мл ТРИХОДЕРМІНу / 10 л 

води. 
Кількість обробок: регулярні (інтервал 10-20 днів) обприскування вегетуючих 

рослин, залежно від прогнозу на інтенсивність розвитку хвороб. 

Pекомендації ТзОВ “Центр Біотехніка”: www.centrbio.com  
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Джерело: www.taxlink.ua/ua/event/ 

Семінар “Актуальні питання оподаткування 

 у 2017 році” у Львові 

Запрошуємо взяти участь у семінарі для платників податків Львівської 
області «Актуальні питання оподаткування у 2017 році», який відбудеться у 
Львові. 

 Дата проведення: 20 липня 2017 р. о 12:00 годині. 
Реєстрація починається об 11:00. 
Місце: вул. Стрийська, 35, м. Львів  (актовий зал адмінбудинку Головного 

управління ДФС у Львівській області). 
 Організатори: Державна фіскальна служба у Львівській області, перша 

інтерактивна платформа про податки Taxlink, ТОВ «БІЗНЕС-БАЛАНС». 

 № з/п Тема виступу Доповідачі 
Час 

виступу 

1. Вступне слово. 

Ігор Кондро 

начальник 

ГУ  ДФС у Львівській області 

12.00 – 

12.05 

2. 

Офіційне видання ДФС України «Вісник. Право знати все 

про податки і збори» – ваш незамінний помічник у 

правильній та своєчасній сплаті податків та зборів. 

Тетяна Бабійчук 

директор філії Державного підприємства 

«Сервісно-видавничий центр» у Львівській області 

12.05 – 

12.10 

3. 
Мінімальна заробітна плата у 2017 році та відповідальність 

за порушення норм трудового законодавства. 

Мар’ян Ватуляк 

головний спеціаліст-юристконсульт відділу 

юридичного забезпечення 

Головного управління Держпраці 

у Львівській області 

12.10 – 

12.30 

4. 
Концепція «прихованого працевлаштування», або як суду 

встановити факт фіктивного працевлаштування. 

Віта Форсюк 

адвокат, практик з податкового права 

12.30 – 

12.50 

5. 

Актуальні питання оподаткування податком на прибуток 

підприємств. 

Актуальні питання адміністрування податків та зборів.  

Вікторія Шихова 

головний державний інспектор 

відділу комунікацій управління організації роботи 

ГУ  ДФС у Львівській області 

12.50 – 

13.10 

6. 
Підводні камені застосування спрощеної системи 

оподаткування: РРО та не тільки. 

Костянтин Чарторийський 

юрист – практик з податкового права 

13.10 – 

13.30 

7. 
Зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків 

коригування: проблеми застосування. 

Мирослава Нечай 

юрист – практик з податкового права 

13.30 – 

13.50 

8. 
Особливості використання інтерактивної платформи про 

податки. 

Роман Швець 

фахівець з розвитку електронних систем 

13.50 – 

14.10 

9. 

Єдиний соціальний внесок: актуальні питання обчислення 

та сплати. 

  

Василь Скупейко 

заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування 

єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб 

  ГУ  ДФС у Львівській області 

14.10 – 

14.30 

10. 

Актуальні питання оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб. 

Актуальні питання оподаткування фізичних осіб-

підприємців. 

  

Ігор Малех 

заступник начальника 

управління податків і зборів з фізичних осіб, начальник відділу 

адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків із 

самозайнятих осіб ГУ ДФС у Львівській області 

14.30 – 

14.50 

11. 

Основні положення проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо підвищення 

пенсій». 

  

Руслана Іванкова 

заступник начальника управління пенсійного забезпечення, начальник 

відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян 

ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області 

14.50 – 

15.10 

12. 

Веб-портал Пенсійного фонду – зручна форма отримання 

індивідуальних послуг. 

  

Олег Менів 

головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних систем та 

електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних 

реєстрів ГУ  Пенсійного фонду України у Львівській області 

15.10 – 

15.20 

Детальна інформація та безкоштовна реєстрація за посиланням:  

http://taxlink.ua/ua/event/aktualni-pitannja-opodatkuvannja-u-2017-roci.htm 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста броколі 10,00 11,00 12,00 

Капуста цвітна 11,00 11,00 11,00 

Капуста білоголова 9,00 9,00 9,00 

Баклажан синій 10,00 11,00 12,00 

Картопля рання 4,00 5,00 6,00 

Морква 10,00 11,50 13,00 

Буряк столовий 2,00 2,50 3,00 

Кабачок 4,00 4,00 4,00 

Огірок корнішон 4,00 4,00 4,00 

Помідор салатний 
червоний 

10,00 11,00 12,00 

Цибуля ріпчаста жовта 14,00 14,50 15,00 

Квасоля спаржева 
стручкова 

15,00 15,00 15,00 

Цибуля ріпчаста  рання 8,00 8,00 9,00 

Часник 28,00 39,00 50,00 

Цукор 16,00 16,10 16,20 

Гриб глива 29,00 29,00 29,00 

Гриб печериця 27,00 27,50 28,00 

Вишня 26,00 26,00 26,00 

Абрикос 24,00 29,50 35,00 

Кавун 3,00 3,00 3,00 

Ожина 65,00 65,00 65,00 

Персик 18,00 20,00 22,00 

Чорниця  80,00 80,00 80,00 

Слива 18,00 25,00 32,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове С-1, 
десяток 

11,00 12,00 13,00 

Куряче філе 79,00 79,00 79,00 

Короп жив. 72,00 72,00 72,00 

Форель річкова  жив. 195,00 195,00 195,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 14.07.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 

2017 / № 13 (60) 



45 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Французький День поля  
04 серпня 2017 р. 

 

Черкаська обл., 

Черкаський р-н., 

с. Худяки 

www.euralis.ua/ua 

IV Міжнародний семінар для 

садівників «Сезон 2017. 

Розширення можливостей» 

04 серпня 2017 р. 

Вінницька область, 

яблуневий сад компанії 

«Органікс»                          

(біля м. Немирів),                                      

www.svvtrading.com 

День поля Торгового дому 

«Соєвий вік»: «Органіка та 

хімія – два шляхи до врожаю» 

18 серпня 2017 р. м. Кропивницький www.td-sv.com 

Міжнародний семінар «Пальмова 

олія. Сучасні технології 

 виробництва здорової їжі» 

22 серпня 2017 р. 

 

м. Київ,  

Готель Hilton Kyiv, 

бульвар Тараса Шевченка, 30 

 

www.mpocseminar.blogspot.com 

Конференція «Золоте гроно 

України 2017» 

22-23 серпня 2017 р. 

 

м. Запоріжжя, 

Виставковий центр “Козак-

Палац”, вул. Перемоги, 70-Б  

www.euroagrochem.com 

IV Національний День 

Картоплі 

22 серпня 2017 р. 

 

Житомирська обл.,  

смт. Брусилів, 

 ТОВ «Агрофірма Брусилів» 

www.potatoday.com.ua/2017/ukr 

3-й Всеукраїнський 

 Фестиваль Льону 

26 серпня 2017 р. 

 

Житомирська обл 

Коростенський р-н, 

 с. Стремигород 

www.ucab.ua 

VIII Міжнародна конференція 

Large Farm Management  
13-14 вересня 2017 р. 

м. Київ,  

Fairmont Grand Hotel Kyiv,  

 вул. Набережно- 

Хрещатицька,1 

www.agrievent.com.ua/events/LFM40 

П’ятий Одеський 

Агрохімічний Форум   
13-15 вересня 2017 р. 

м. Одеса, 

Готель “Чорне море”, 

Парк Шевченкa 

вул. Маразлиевська,1/20 

www.vcb.cz 

Міжнародний день 

свиноферми 

04 жовтня 2017 р. 

 

Київська обл., 

смт. Глеваха, 

UBI Конференц Хол, 

вул. Підприємницька,10 

www.pigday.com.ua 

Зарубіжні події 

Міжнародна виставка  

«Farmer Expo» 

17-20  cерпня 2017 р. 

 

Угорщина, 

м. Дебрецен 
www.farmerexpo.hu 

Міжнародна виставка    

«Bread Basket 
24-28 cерпня 2017 р. 

Чехія, 

м. Чеські Будейовиці 
www.vcb.cz 

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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