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З нагоди великого національного свята нашої державності – 26-ї річниці 

проголошення Незалежності України прийміть найщиріші вітання! 

 Святкуючи разом з усім Українським народом, від душі бажаю, щоб наша 

спільна щоденна праця на благо держави була плідною та натхненною, 

дарувала добробут, радість, задоволення, нові здобутки і перемоги.  

Миру, здоров’я, порозуміння, згуртованості, утвердження патріотизму, 

гордості за свою державу, звитяги  нашому народу та благословення всім нам 

від Всевишнього на нові починання і зміцнення віри у щасливе прийдешнє 

України. 

Саме в єдності, мудрості, працьовитості українського селянина, 

толерантності, взаємній любові, а ще волелюбності та переконливій 

впевненості у світлому завтра і полягає запорука державотворчого успіху.          

У цьому – і велика сила українців у боротьбі за волю та незалежність. 

  З повагою   

  Президент Львівської Аграрної Палати                                         Павло Музика 
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У Львові відбулася українсько-

польська зустріч з питань  

біобезпеки в тваринництві 

03 серпня у Львові відбулася українсько-польська зустріч на тему: 
«Африканська чума свиней. Загроза та заходи безпеки».  

До складу польської делегації увійшли заступник Міністра сільського 
господарства та розвитку сільських територій Польщі Ева Лех, Головний 
ветеринарний лікар Польщі Павел Нємчук, директор Державного інституту 
ветеринарії в Пулавах Кшистоф Нємчук. 

Українську делегацію на зустрічі очолював голова Держпродспоживслужби 
України Володимир Лапа, директор ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових 
добавок Ігор Коцюмбас, керівники регіональних управлінь 
Держпродспоживслужби в Західній Україні та інші. 

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика розповів членам 
польської делегації про співпрацю Львівської Аграрної палати з Аграрними 
палатами Польщі в питаннях реалізації спільних проектів.  

Із вступним словом до учасників зустрічі звернувся перший заступник голови 
Львівської ОДА Ростислав Замлинський, який відзначив конструктивність і 
перспективність співпраці при реалізації проектів у сфері ветеринарної медицини і 
агропромислового розвитку. 

Заступник міністра сільського господарства Польщі Ева Лех окреслила 
сучасний стан та інструменти, які використовує країна для боротьби із 
поширенням хвороби Африканської чуми свиней (АЧС). Значна увага в доповіді 
Еви Лех приділялася також детальному висвітленню комплексу економічних та 
адміністративних інструментів, які використовуються в Польщі для боротьби із 
поширенням АЧС та забезпечення біобезпеки на тваринницьких комплексах. 

Головний ветеринарний лікар Польщі Павел Нємчук у своїй доповіді 
відзначив, що в 2014-2017 рр. в країні зафіксовано 65 вогнищ АЧС у фермерських 
господарствах і 430 випадків захворювання диких кабанів. 
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Голова Держпродспоживслужби України Володимир Лапа наголосив, що в 
Україні в поточному році вже зафіксовано вогнища захворювань АЧС в областях 
Західної України за винятком Львівської.  

В рамках зустрічі досягнуто домовленість про тіснішу координацію 
ветеринарних відомств двох країн в боротьбі з АЧС, в проведенні спільних 
інформаційних компаній та заходах в сфері мисливства.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 

В цей же день за участю Голови Держпродспоживслужби 
України  Володимира Лапи на базі ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових 
добавок відкрито клініку для проведення доклінічних і клінічних досліджень 
ветеринарних препаратів та вивчення профілів безпеки генеричних препаратів. 

  
 



6 

2017 / № 15 (62) 

День поля «Альфа Смарт Агро» 

 на Тернопільщині 

17 серпня в Тернопільській області відома 
вітчизняна компанія «Альфа Смарт Агро» 
провела День поля, що зібрав агровиробників із 
Західної України.  

Учасники Дня поля ознайомилися із технологічними новинками компанії і 
побачили практичні результати використання препаратів при вирощуванні 
кукурудзи, сої та соняшнику у виробничих умовах.  Захід компанії став важливою 
зустріччю для презентації аграріям ефективних технологій виробництва, зокрема 
сучасних гербіцидів та лінійки сортів рослин. 

Участь у заході від Львівщини прийняли директор компанії-дистриб’ютора 
ПП «Агрофон плюс» Володимир Кисіль,  доктор сільськогосподарських наук 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Роман Ільчук, 
керівник дорадчої служби Жовківського району Ярослав Долинський, 
агровиробники області. 

Представники компанії «Альфа Смарт Агро» відзначили, що протягом 2012-
2017 рр. на ринок виведено 24 нових продукти, зокрема мікродобрива, 
протруйники, гербіциди, інсектициди, що дозволили аграріям підвищити 
ефективність виробництва і одержати додаткові прибутки. 

Протруйник «Командор Гранд» є інноваційним 
двокомпонентним інсектицидом системної дії для 
обробки насіння з метою захисту від ґрунтових та 
наземних шкідників і дає відмінні результати при 
використанні на картоплі. Препарат забезпечує надійний 
захист всієї рослини від основних наземних та ґрунтових 
шкідників навіть в жарку погоду. 

Завдяки досконалій формуляції діюча речовина 
надійно утримується на поверхні насіння. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Фунгіцид «Док Про» є ефективним фунгіцидом що ефективно 
застосовується з профілактичною лікувальною та 
анстиспоруляційною діями для контролю комплексу гібридних 
захворювань, що дозволяє  зібрати високі врожай картоплі. 
Підвищення продуктивності рослин здійснюється за рахунок 
ефективного захисту листового апарату та покращення фотосинтозу. 
Фунгіцид забезпечує ефективну дію навіть за мінливих погодних 
умов і має стійкість до змивання дощем.  

На демонстраційній ділянці ПП «Земля» у селі Острів товаровиробники 

побачили практичні результати від використання продуктів і насіння від «Альфа 

Смарт Агро», що дозволяє при правильному підборі препаратів і їх вчасному 

використанні одержати відмінні результати. 

Відзначимо, що офіційним дистриб’ютором всієї лінійки продукції від «Альфа 

Смарт Агро»  у Львівській області є ПП «Агрофон плюс»  (Львівська обл., 

Жовківський р-н., с. Гряда, вул. Шевченка, 5, тел.: + 380 67 670 66 52).  
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Агротуричний кластер 

«Горбогори» запрошує мешканців 

Львівщини на святковий ярмарок 

19 серпня, поблизу с. Хоросно 
Пустомитівського району, відбудеться 
святковий ярмарок «Добрі традиції 
Галичини», в межах якого презентують 
агротуристичний кластер «Горбогори».  

«Основним акцентом, який ми хочемо запрезентувати на цій події, є 
презентація агротуристичного кластеру «Горбогори». Що це таке детально можна 
буде зрозуміти на події. Всі хто відвідає ярмарок зможуть ознайомитись із 
виробниками безпосередньо Пустомитівщини, з виробниками 
сільськогосподарської продукції, різними смаколиками», – зазначила директор 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

Як розповів Антон Мільчевич, учасник АТО та співорганізатор                                     
ГО «Горбогори», агротуристичний кластер є об’єнанням, яке демонструє, що 
розвиток громади може проходити знизу. 

«Кластер «Горбогори» – це ми фермери, громада, за підтримки влади і 
хлопці, які пройшли війну також приєдналися. І спільними зусиллями ми хочемо 
організувати загальне свято друзів, які проживають на територіях поблизу і 
Львівщини загалом, щоб показати що розвиток громади може проходити знизу. 
Моє господарство, яке займається вівчарством буде представляти живих овець і 
весь процес виробництва. Крім того буде майстер-клас по валянню шерсті», – 
розповів Антон Мільчевич. 

Окрім презентації кластеру на гостей ярмарку чекають різноманітні розваги: 
кінні прогулянки, виступи  художніх колективів, політ на повітряній кулі, 
зоокуток, майстер-класи, смакування стравами української кухні. 

Зазначимо також, що в межах святкового ярмарку відбудеться велопробіг. 
Стартує пробіг об 11.00 год. від ТЦ «Victoria Gardens». 
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09 cерпня відбулося чергове засідання 
Комісії з питань агропромислового розвитку 
при Львівській облдержадміністрації.  

В рамках засідання представники громадськості області вивчили ряд 
актуальних питань, що дозволять забезпечити збалансований розвиток аграрного 
сектору та сільських територій регіону. Керівники департаменту ознайомили 
присутніх з інформацією про перспективні проекти, що можуть бути реалізовані 
при фінансовій підтримці Мінрегіонбуду та ЄС за умови подачі відповідних 
документів до 27 вересня. Як очікується, в зазначеному переліку, може бути і 
проект Агротуристичного кластеру «ГорбоГори» та інші. 

Важлива увага приділялася розгляду актуальних питань розвитку рибальства 
на Львівщині. Заслухали представники громадськості також інформацію про 
поточний стан жнив і основні тенденції в зернопродуктовому підкомплексі області. 

Представники громадських організацій регіону звернули увагу на необхідність 
посилення співпраці та координації діяльності з наукою, зокрема при реалізації 
галузевих проектів міжнародної технічної допомоги.     

Комісія з питань агропромислового 

розвитку Громадської ради  

при облдержадміністрації  

розглянула актуальні питання галузі  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

В Турківському районі відбулося 

урочисте закриття  

Шостих Бойківських фестин 

06 серпня у селі Явора Турківського району 
відбулося урочисте закриття відомого 
міжнародного фестивалю «Бойківські фестини», 
який проводився в області  вже вшосте.  

Із вступним словом до учасників заходу звернувся  перший заступник голови 
Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, який відзначив високий 
рівень організаційної підготовки фестивалю, а також вручив почесні грамоти його 
організаторам і меценатам.  

Протягом п’яти днів відвідувачі фестивалю з України та закордону мали змогу 
почути виступи творчих колективів із різних частин області.  

В межах цьогорічного фестивалю також відбулися численні конкурси,  
майстер-класи, зокрема кулінарні, а сільські ради Турківського району ознайомили 
відвідувачів із аутентичними традиціями, в тому числі стравами національної 
кухні. Власну продукцію відвідувачам фестивалю представили також виробники 
продовольчих товарів, продукції бджільництва та фіточаїв в районі.   

Присутній на заходi уповноважений Львівської Аграрної палати в 
Турківському районі Адам Кузьо відзначив важливість проведення «Бойківських 
фестин» для патріотичного виховання молоді, підтримання  національний 
традицій, розвитку культури, туризму і виробництва на селах.       
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Під час зустрічей з аграріями у Львові та Жовківському районі експерти 
проекту ЄС Анатолій Розгон та Олександр Митченок розглядали питання 
державної підтримки на розвиток виробництва, зокрема стосовно виробників ягід, 
овочів, молока та м’яса. В результаті зустрічей напрацьовано актуальні пропозиції 
до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок розподілу бюджетної 
дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році» та інших нормативно-
правових і законодавчих актів. 

Експерти обговорили  питання  

державної  підтримки аграріїв  

з виробниками Львівщини 

2-3 серпня експерти проекту Європейського 
Союзу «Підтримка впровадження 
сільськогосподарської та продовольчої політики в 
Україні» обговорили питання державної  
підтримки аграріїв з оваровиробниками 
Львівщини. 

- О.М.: Наш проект в основному фінансується за підтримки країн ЄС і 

основна його мета полягає в наданні підтримки Міністерству аграрної політики та 

продовольства України в процесі формування та реалізації політики розвитку в 

державі. В рамках проекту при Мінагрополітики створено Офіс підтримки реформ. 

Фактично мова йде про пул експертів – вітчизняних та зарубіжних,  які можуть 

формалізувати гаму ідей щодо впровадження ефективних і прозорих механізмів 

аграрної політики з урахуванням найкращого європейського досвіду. Офіс 

підтримки реформ планує провести в західних, північних, південних і східних 

областях України цикл обговорень. Плануємо щомісячно відвідувати області для 

обговорення законодавчих ініціатив з агровиробниками, представниками галузевих 

організацій і органами місцевої влади. На зазначених зустрічах ми проводимо 

широке публічне обговорення наших ініціатив, дізнаємося про напрацювання в 

областях і одержуємо зворотну реакцію на наші ініціативи. Першу подібну зустріч 

ми почали з Львівщини.  

Експерт Офісу підтримки реформ при Мінагрополітики  

Олександр Митченок в бліц-інтерв’ю нашому виданню 

розповів про основні цілі та пріоритети діяльності офісу. 

       - Розкажіть детальніше про основні напрями діяльності 

Проекту? 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

- Які функції виконує Офіс підтримки реформ при Мінагрополітики? 

- О.М.: Від нас чекають результатів у формі повного чи часткового 

напрацювання нормативно-правових актів (закони, постанови Кабміну, накази) та 

генерування концептуальних ідей стосовно нового механізму або сфери 

регулювання. В процесі обговорень, зокрема і в областях, ми розуміємо сильні та 

слабкі сторони зазначених документів, посилюємо слабкі сторони і переводимо їх 

в ранг сильних, обов’язково враховуємо всі ідеї та ініціативи, які почули в 

областях.  

Звісно, вже за міністерством, урядом і Верховною Радою стоять остаточні 

рішення щодо затвердження документів у формі наказів, постанов уряду або 

законів. Але представникам ЄС буде не зрозуміло, якщо документ пройшов широке 

публічне обговорення, враховано певні зміни, а потім документ не 

імплементований. Тому законодавець змушений буде використати наші 

напрацювання і їх практично втілювати. 

- Дякуємо Вам за актуальну інформацію. 
Розмову вів Ігор Вуйцик. 

До уваги аграріїв та перевізників Львівщини! 

У зв’язку з ходом жнивної компанії та важливістю збереження транспортної 
інфраструктури звертаємо увагу на недопущення руху великовагового транспорту 
в період підвищеної температури повітря більш ніж +28ºС та обмеженням проїзду 
територією Львівської області автомобільного транспорту загальною вагою понад 
24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн у денний час доби з 10:00 до 22:00 
год. В літній період на дорогах області діє 51 пункт відстою великовантажного 
транспорту. 

Обмеження руху не розповсюджується на транспортні засоби, які здійснюють 
перевезення вантажів, що швидко псуються, та ті, які використовуються під час 
ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.  

Дякуємо за розуміння! Детальний перелік місць тимчасового відстою 
автотранспорту наведено на стор. 45 видання.  

Довідково: у 2015 році укладений Меморандум між Львівською 
облдержадміністрацією та сільськогосподарськими виробниками про взаємодію та 
співпрацю щодо організації перевезень сільськогосподарської продукції 
автошляхами загального користування  Львівської області.  
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Мешканців Львівщини закликають 

дотримуватися пожежної безпеки у лісах 

 і не спалювати стерню 

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства закликає 
мешканців Львівщини бути обережними з вогнем у межах природних територій. 

Аналіз виникнення лісових пожеж показує, що основною причиною є 
безвідповідальне та необережне поводження з вогнем місцевого населення. 
Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства звертається до 
мешканців Львівщини бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної 
території, не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з 
вогнем. З початку 2017 року у лісових масивах Львівського ОУЛМГ зареєстрували                       
6 лісових пожеж. Зокрема, останні були зафіксовані у ДП «Буський лісгосп» та      
ДП «Жовківський лісгосп». 

Станом на 14 серпня проведено 413 рейди щодо дотримання протипожежних 
вимог у лісовому фонді, відповідно склали 69 протоколів на порушників правил 
пожежної безпеки в лісах області.  

Джерело: www.loda.gov.ua 

Зустріч з представниками громадських 

структур області 

9 серпня відбулася зустріч першого 
заступника голови Львівської ОДА 
Ростислава Замлинського із 
представниками громадських організацій  
та асоціативних структур області 

В рамках зустрічі представники Департаменту економічної політики 
облдержадміністрації проінформували про тенденції розвитку промисловості 
Львівщини у першому півріччі 2017 року. Зокрема, підприємства харчової та 
переробної промисловості  області збільшили обсяг виробництва продукції в 
першому півріччі 2017 року на 5,7% порівняно із першим півріччям минулого року. 

       Під час зустрічі обговорено також питання підготовки проектів в рамках 

бюджетної секторальної підтримки ЄС до 27 вересня 2017 року. Відтак, сформовано 

наступні п’ять Програм регіонального розвитку (ПРР): ПРР «Інноваційна економіка 

та інвестиції», ПРР «Сільський розвиток», ПРР «Розвиток людського потенціалу», 

ПРР «Розвиток туризму», ПРР «Загальноукраїнська солідарність». 

        Ростислав Замлинський у своїй доповіді відзначив важливість співпраці 

структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських організацій при 

підготовці проектних  заявок.  

 

 
 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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На філіях «Укрветсанзаводу» встановлять  

котли для утилізації відходів 

Державне підприємство «Укрветсанзавод» працює над покращенням 
матеріально-технічної бази своїх філій для підвищення їх спроможності з 
утилізації відходів тваринного походження. 

Так, за словами в.о. генерального директора ДП «Укрветсанзавод» Сергія 
Заглоцького, загалом у найближчій перспективі буде відремонтовано та 
встановлено 9 котлів (6 варочних і 3 піролізні), які працюватимуть на виконання 
такого завдання. Котли не нові, але в непоганому технічному стані – нові котли, на 
жаль, Україна не виготовляє. 

Крім того, за підтримки Голови Львівської облдержадміністрації та органів 
місцевого самоврядування Жовківська філія ДП «Укрветсанзавод» отримала два 
котли піролізної дії для спалювання накопиченої кістки та постачання теплової 
енергії для переробки надмірно накопичених відходів в органічні добрива. «Зараз 
ведуться підготовчі роботи для установки котлів: розчищається територія, 
замовлено проект підключення котлів до технологічної лінії та проводиться 
очистка виробничих приміщень для монтування технологічної лінії», – наголосив 
Сергій Заглоцький. 

Також буде полагоджено дах над виробничим приміщенням та збудована 
свердловина для водозабезпечення технологічного процесу. 

На Львівщині створили штаб 

протидії рейдерських захоплень 

землі чи збіжжя агровиробників 

На виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від                        
9 серпня 2017 року, враховуючи доручення Міністерства юстиції України            
від 09.08.2017 p. №102/1/48-17, на Львівщині створено оперативний штаб із 
забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя. 

Створення штабу дасть змогу швидко та ефективно реагувати на будь які 
незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграріїв. До його складу 
входять представники правоохоронних органів, аграрних громадських 
організацій, органів виконавчої влади. 

Оперативний штаб надаватиме правову допомогу в оформленні 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки та зможе захистити 
кожного сумлінного власника або орендаря земельних ділянок. 

В разі виявлення незаконних захоплень врожаю чи землі агровиробників 
просять звертатись телефоном 0683593447 та електронною адресою 
viddil_vzaemodii@ukr.net 
Джерело: www.loda.gov.ua 
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Здешевлення кредитів для аграріїв 

З 11 серпня на Львівщині розпочала роботу конкурсна комісія з визначення 
переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу на участь у 
державній програмі «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі  шляхом здешевлення кредитів». Як зазначають у Департаменті 
агропромислового розвитку Львівської ОДА взяти участь у програмі можуть 
юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності 
та фізичні особи-підприємці за укладеними кредитними договорами. 

Компенсація надається позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень, та 
позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої 
рогатої худоби – у розмірі облікової ставки Національного банку, всім іншим – у 
розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату 
нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними 
договорами. 

Для участі у конкурсі суб’єктам господарювання агропромислового 
комплексу  необхідно подати наступні документи: 

- заявку за встановленою Міністерством аграрної політики формою (наказ 
Мінагрополітики від 01.07.2015 p. №253 «Про затвердження форм документів та 
надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; 
- копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим 
банком, та копії  додатково укладених договорів між позичальником та 
кредитором; 

- довідку про банківські реквізити позичальника; 
- виписку банку-кредитора  про отримання позичальником кредиту; 
- копію фінансової звітності за останній рік; 
- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, 

видану відповідними органами державної фіскальної служби; 
копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження цільового 
використання кредитних коштів. 

Документи подаються в департамент агропромислового розвитку Львівської 
обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57,      
5 пов. (каб. № 51). 

Телефони для довідок:  (032) 235-58-71,  (032)252-85-90. 
Державна програма реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 р. № 300 (зі змінами). 
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Наприкінці  жовтні вісім ОТГ  

на Львівщині проведуть вибори 

29 жовтня 2017 року відповідно до рішення Центральної виборчої комісії 
України вісім об’єднаних територіальних громад  Львівщині оберуть голів та 
депутатів. 

Вибори відбудуться у Сокальському, Самбірському/Старосамбірському, 
Пустомитівському Сколівському та Мостиському районах. Своїх представників 
оберуть Великомостівська, Рудківська, Щирецька, Славська, Воютицька, 
Солонківська, Підберізцівська, Волицька ОТГ області. 

Таким чином після проведення виборів на Львівщині діятиме 33 ОТГ, які 
об’єднають 130 органів місцевого самоврядування та 262,5 тисяч мешканців. 

На Львівщині відбувся  

фестиваль «Повен Стіл» 

18 серпня на ринку «Шувар» урочисто відкрили фестиваль «Повен Стіл». 
Гастрономічне свято об’єднало українських виробників локальних продуктів.   

В межах фестивалю діє ярмарок, де кожен відвідувач може придбати якісну 
продукцію, зокрема фермерські сири, молочні продукти, домашні ковбаси, 
паштети, копченості, хліб і випічку, різноманітні соуси, солодощі та інше.   

«Хороша ініціатива ТзОВ ОРСП «Шувар» на одній локації зібрати 
виробників нішевих, органічних продуктів та познайомити з ними споживачів. Ця 
продукція – якісна, цікава та з високою доданою вартістю. Нашим завданням, як 
облдержадміністрації, ще більше сприяти промоції таких виробників, надавати 
можливість для розвитку. Адже за кожним окремим виробником стоять 
особистості, які працюють в Україні, створюють робочі місця та виготовляють 
особливі та оригінальні продукти, не шукаючи кращих можливостей за 
кордоном», – зазначила директор департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

Також  у програмі фестивалю – кулінарні воркшопи, призи та розваги, 
майстер-клас зі створення оригінального кошика до Спаса, частування кавунами. 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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Сучасні мінеральні добрива від «Тетра-Агро» – запорука прибутку аграріїв 

Директор ТзОВ «Тетра-Агро» Сергій Прокопенко: 
– «Ми шість років запускали цей проект – робили 
реконструкцію приміщення, купували обладнання, 
оформляли всі необхідні для подібних підприємств 
дозвільні документи і запускали лінію 
виробництва. Тепер ми з впевненістю можемо 
запропонувати агровиробникам України найкраще 
вітчизняне добриво за доступною ціною. Кожна 
партія добрив підлягає обов’язкові перевірці                      
у незалежній акредитованій лабораторії в Україні». 

Андрій Хвалібота, директор ПП «Золотва»:  
– «Наше підприємство займається 
вирощуванням рослинницької продукції у 
Волсвинській сільській раді Сокальського 
району Львівщині вже сім років. 
Спеціалізуємось на вирощуванні ярої та 
озимої  пшениці, а також сої. Практикуємо 
різні підходи до виробництва для 
досягнення кращого результату і вже два 
роки  використовуємо мінеральні добрива  
від  «Тетра-Агро».Одержаним результатом   

дуже задоволені – і під час сходів, і під час кущення рослини виглядають 
прекрасно. Урожайність всіх культур в нас також на високому рівні. Ще однією 
перевагою є логістична близькість виробництва міндобрив, що дозволяє нам 
напряму їх закуповувати  та мінімізувати транспортні витрати». 

Виробництво якісних мінеральних добрив – це необхідна складова, що 
гарантує забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах інтенсивної 
технології вирощування рослинницької продукції агровиробниками. Саме на  
Львівщині працює сучасне підприємство з виробництва гранульованих міндобрив 
– ТзОВ «Тетра-Агро» у Червонограді. 
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– «Діє також гнучка система оплати при закупівлі 
міндобрив від «Тетра-Агро» і надається, при 
потребі, відтермінування платежів при їх купівлі. 
Ми рекомендуємо для співпраці «Тетра-Агро» 
іншим агровиробникам через наступні переваги: по-
перше – близько; по-друге – зручно; по-третє  – є 
результат. І саме важливе – це вітчизняне 
виробництво. Ми з радістю готові запросити на 
поля нашого підприємства і показати всі 
результати», – відзначив Андрій Хвалібота.  

Іван Зозуля, технічний директор ТОВ «Інститут «Гірхімпром»: 

 – «Потягом 35 років в Інститут «Гірхімпром» ми 
займаємося вивченням усіх складових,  які людина одержує 
з-під землі і переробляє  на хімічні види продукції, зокрема 
і на мінеральні добрива. Вже 15  років вивчаємо всі відомі у 
світі методи грануляції. Саме тому ми здійснювали повний  
технологічний супровід  виробництва  мінеральних добрив  
компанії «Тетра-Агро». Якщо дивитися на різні способи 
грануляції при виробництві добрив, то застосований  на 
підприємстві Червонограда є самим сучасним з точки зору 
екологічної  чистоти виробництва – жодного забруднення в 

стічних вод або викидів в атмосферу. Крім того, технологічно виробництво 
міндобрив в «Тетра-Агро» побудовано з найкращим обладнанням від європейських 
виробників, що дозволяє виробляти їх за індивідуальним замовленням щодо 
співвідношення в ньому компонентів азоту, фосфору і калію. Тобто, можна 
змінювати рецептуру добрив, які відповідають нормативній базі на мінеральні 
добрива щодо вмісту компонентів по статичній і динамічній міцності гранул. 
Встановлена на «Тетра-Агро» лінія грануляції міндобрив ідеальна для малих 
підприємств. Фактично, беруться складові компоненти мінеральних добрив, які 
стискаються до певної степені, і отримуються гранули – без сушки, без 
енергозатрат, без викидів в атмосферу.  І це перша подібна лінія зроблена в Україні. 
Дуже радий,  що вітчизняний  бізнес – компанія «Тетра-Агро»  готові вкладати 
гроші у практичну реалізацію проектів  вітчизняних  науковців». 

Роман Токай, голова Сокальської райдержадміністрації: 

– «Сокальщина – найбільший за промисловим та 
аграрним  потенціалом виробництва район Львівської 
області. Агробізнес забезпечує суттєву частку податкових 
надходжень, оcкільки в районі є багато потужних 
підприємств. Налагоджене виробництво міндобрив 
пов’язано з формуванням ланцюгів доданої вартості. 

Від себе запевняю, що Сокальська РДА і наша районна рада буде підтримувати 

перспективного регіонального виробника в усіх починаннях». 
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П’ять переваг добрива 

  НІТРОАМОФОСКА-М  

виробництва ТзОВ «ТЕТРА-АГРО»  

• Державна реєстрація та інноваційна 

розробка: посвідчення серії А № 05777 від 

06.02.2017р., ТУ-У 24.1-33775353-001-

2009, патент України на винахід                        

№ 12604А. 

•Ефект розкислення: добриво ідеально 

підходить для кислих ґрунтів завдяки 

присутності рН 8,8. 

  
•Відсутність хімічних фосфатів які закислюють грунт. На рекомендацію 

швейцарської компанії «SUNFERT» фосфорна сировина у вигляді природніх 

сполук, придатних для засвоювання рослинами, з найоптимальнішою 

концентрацією в продукті Р2О5 постачається від виробників Єгипту.  

•Присутність бонусів: наявні в добриві макро- та мікроелементи:   1,2% S; 

20,0% CaО; 0,5% MgО, 6,5 мг/кг Cu, 97,8 мг/кг Zn, 310,0 мг/кг Mn до ціни 

добрива не включаються. Безкоштовне визначення кислотності ґрунту 

замовника.  

•Зручна логістика.  Виробництво розміщене у м. Червоноград Львівської 

області. Розфасовка:  «Big bag» - 1000 кг. Доставка автомобільним транспортом.   

_________________________________________________________________ 
Довідково: добриво не рекомендується для внесення на нейтральних або лужних ґрунтах (рН 

7 і вище)! Добриво не доцільно вносити сівалкою, оскільки воно не має правильної округлої 

форми, гранула не шліфована і не полірована!  

 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: http://agrievent.com.ua 

13-14 вересня 2017 р. у Києві відбудеться VIII Міжнародна конференція Large 
Farm Management, організована асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» 
та агенцією AgriEvent. Подія, що є першим і єдиним аграрним заходом такого 
високого рівня в Європі та СНД з управління аграрним бізнесом, збере разом 
понад 300 керівників українських та міжнародних аграрних компаній для обміну 
досвідом та обговорення різних поглядів на стратегії управління агробізнесом. 

Цього року наскрізна тема заходу – агробізнес майбутнього. Уже сьогодні 
сільське господарство завдяки тісній взаємодії з багатьма іншими сферами 
економічної діяльності стає надзвичайно техноємним, що, в свою чергу створює 
великий виклик для менеджерів агробізнесу. Тільки швидко і вірно ідентифікуючи 
сучасні тренди, розуміючи їх, та інтегруючи передові технології у свої бізнес-
процеси, можна залишитися конкурентоздатним та успішним. Тому конференція 
LFM 4.0 – must visit для всіх, хто хоче одночасно дізнатися про інновації в 
управлінні та технологіях від кращих практиків, поспілкуватися з колегами та 
побачити технологічні новинки в роботі.  

        Зокрема, під час бізнес-дня конференції будуть обговорені наступні питання: 

- Як змінилася поведінка та настрої споживачів продукції АПК за останні роки? 

- Агробізнес 4.0: глобальні зміни уже сьогодні 

- Як Україні вийти на шлях глобального успіху? 

- Особиста ефективність: розклад дня аграрного СЕО та інші. 

 

Другий день конференції буде присвячений передовим технологіям 

сільського господарства та відбудеться на виробничих потужностях агрохолдинга 

«Миронівський хлібопродукт».  

Місце проведення: Fairmont Grand Hotel Kyiv, вул. Набережно-Хрещатицька,1. 

Детальніша інформація щодо умов участі на сайті на заходу: 

http://agrievent.com.ua/events/LFM40 



21 

2017 / № 15 (62) 

Аграрії Львівщини складають 

бізнес-плани і успішно реалізовують 

їх за допомогою обласного бюджету 

Минулоріч Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового  
виробництва у Львівській області на 2016-2020 роки розширила спектр допомоги 
аграріям Львівщини. Започаткували новий напрямок – із обласного бюджету 
почали надавати поворотну фінансову допомогу (кредити) на реалізацію бізнес-
планів, підготовлених сільськими товаровиробниками. 

Проекти для фінансування вибирає Конкурсна комісія, утворена 
Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації. Виконавцем 
цього напрямку Комплексної програми визначено Львівський обласний фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, який надає кредити під 
5% річних з відстроченням повернення основної суми зобов’язання на один рік. 
Фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, товариства і 
підприємства, фізичні особи-підприємці максимально можуть отримати                       
500  тис.грн у кредит. Вони повинні повернути ці кошти до 5 років (у 2016 році – 
до трьох років). 

Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія 
Хмиз розповіла: «Досвід, який ми отримали у 2016 році з реалізації Програми, 
показав, наскільки великий інтерес аграріїв до можливості отримати фінансову 
допомогу на конкурентних і ринкових умовах. Також ми побачили, як ефективно 
використовують наші сільгоспвиробники бюджетні кошти». 

У 2016 році із загального фонду обласного 
бюджету сільськогосподарським виробникам на 
реалізацію бізнес-планів надано  24 кредити на 
загальну суму 8424,1 тис. грн. За ці кошти 
сільгоспвиробники придбали 80 голів рогатої 
худоби, 11 одиниць самохідної техніки, 10 одиниць 
грунтообробної причіпної та навісної техніки, 
інвестували в облаштування та модернізацію 
технологічних процесів 20 господарств. 

Для прикладу, у 2016 році ТзОВ АТ «Зелений 
кошик», яке вирощує зелені методом гідропоніки, за 
отримані 500 тис. грн придбало світлодіодні лампи,  
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а ФГ «Радвань Нова», яке спеціалізується на вирощуванні 
овець, переробці продукції та реалізації її на засадах 
зеленого туризму, отримало 440 тис. грн, які скерувало на 
поповнення стада овець та придбання грунтообробної 
техніки. 

СОК «Смеліна», який вирощує цвітну капусту, 
скерувало 150 тис. грн на придбання насіння, 
грунтообробної техніки, добрив і гербіцидів, а ФГ 
«Голуба Нива», де вирощують райдужну форель, 
інвестувало 100 тис.грн у буріння свердловини та 
підведення резервного енергозбереження. 

Група господарств з Пустомитівського району, які реалізовують свої бізнес-
плани за допомогою коштів обласного бюджету (ФГ «Агротем», ФГ «Радвань 
Нова» (2016 р.), ФГ «Мандзюк і К» (2017 р.) заснували агротуристичний кластер 
«Горбогори». За його допомогою вони зможуть комплексно використовувати як 
можливості аграрного виробництва (вівчарство, молочне тваринництво, 
овочівництво), так і зеленого туризму на основі природних особливостей 
місцевості їхнього функціонування. У серпні 2017 року на базі агротуркластера 
«Горбогори» відбудеться традиційний на Львівщині мандрівний ярмарок «Добрі 
традиції Галичини», де представлять вироби місцевих аграріїв і переробників, 
витвори народних умільців і художніх промислів. 

У 2017 році Програма успішно стартувала. Якщо у 2016 році кошти аграріям 
з обласного бюджету почали надходити у вересні, то в 2017 році на чотири місяці 
раніше – в травні. За період з травня до липня поточного року буде надано 
кредитів для реалізації 17 бізнес-планів на загальну суму 6 580,0 тис. грн. Це 
становить до запланованого річного обсягу 8 500,0 тис.грн., або 77 % виконання. 
Це ставить Програму в число тих обласних програм, які найдинамічніше 
розвиваються й найповніше виконуються. 

«Враховуючи позитивний досвід 2016 року, перевага при виборі бізнес- 
планів для фінансування надається в поточному році проектам, які забезпечують 
технологічний та інноваційний розвиток агрогосподарств,сприяють створенню 
продукту з вищою доданою вартістю, підвищенню дохідності як господарств, так 
і зайнятого у виробництві населення», – зазначає Наталія Хмиз. 
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У 2017 році Конкурсна комісія підтримала бізнес-проект зі створення 
комплексу з переробки круп на базі ФГ «САД» Самбірського району. Виділено         
500 тис. грн для придбання спеціального технологічного обладнання.  

На модернізацію процесу переробки огірків методом засолювання і 
вакуумного пакування в ФГ «Агро-Воля» Дрогобицького району, зокрема, для 
придбання холодильного обладнання, скеровано 130,6 тис. грн. На розвиток 
рибного господарства у ФГ «Озеро» Кам’янка-Бузького району скеровано 500 тис. 
грн для придбання системи автономного енергопостачання, організації 
вирощування сома європейського. У ФГ «Мандзюк і К» Пустомитівського району 
скерують на будівництво овочесховища 500 тис. грн. Запуск об’єкта передбачено 
після завершення сезону збору картоплі, капусти, буряка. Під час реконструкції 
технологічного комплексу із виготовлення комбінованих кормів ТзОВ «Кам’янка-
Бузький комбікормовий завод» використає 500 тис. грн для придбання 
високопродуктивного технологічного обладнання. Фізична особа-підприємець, 
учасник АТО, який вирощує полуницю, Микола Стецьків, за рахунок кредиту         
100 тис. грн профінансував буріння свердловини для водопостачання ділянки, 
придбав систему крапельного зрошення і посадковий матеріал. 

Зараз опрацьовують проектні пропозиції щонайменше 5 бізнес-планів,            
на реалізацію яких потрібно 2,1 млн. грн. Ці пропозиції заплановано розглянути 
на наступному засідання конкурсної комісії. 

Фахівці Департаменту АПР і Фонду підтримки розраховують, що зазначені 
вище показники і результати виконання Комплексної програми в частині 
кредитування бізнес-планів дозволять домогтися виділення додатково коштів з 
обласного бюджету. У департаменті переконані, що потреба в цих коштах для 
сільськогосподарських товаровиробників Львівщини обгрунтована і їх вони 
використають максимально ефективно. 

Автор: Олеся Малиненко. 

Звільнено начальника Головного 

управління Держгеокадастру  

у Львівській області 

Наказом Держгеокадастру 14 серпня 2017 року з посади начальника 
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області звільнено Андрія 
Кавецького . 

Для заміщення вакантної посади начальника Головного управління 
Держгеокадастру у Львівській області як посади державної служби категорії 
«Б», призначення на яку здійснюється Головою Держгеокадастру, буде 
оголошено кадровий конкурс. Повідомлення про оголошення конкурсного 
відбору буде розміщено у розділі «Кадри та вакансії» веб-сайту 
Держгеокадастру. 

 
Джерело: www.galinfo.com.ua 
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Джерело: www.eurointegration.com.ua 

ЄС запровадив мито на імпорт 

кукурудзи, жита і сорго 

ЄС вперше за майже три роки запровадив мито на імпорт кукурудзи, жита і 
сорго. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії. 

З 08 серпня ЄС почав застосовувати митний тариф у розмірі 5,16 євро за 
тонну кукурудзи, жита і сорго. 

Рішення про поновлення тарифу було спричинене зниженням цін на імпорт 
нижче встановленого ЄС. 

«Це відбувається у відповідь на ситуацію на світовому ринку кукурудзи, де 
рекордний врожай кукурудзи в 2016/17 році призвів до достатньої пропозиції та 
низьких цін», –  йдеться у повідомленні. 

Правила ЄС вимагають введення тарифу, якщо ціни на імпорт знизяться на 
рівні 157 євро за тонну протягом щонайменше 10 днів. 

ЄС є великим виробником кукурудзи, але спирається на імпорт для покриття 
попиту. 

Джерело: www.minregion.gov.ua ; www.minagro.gov.ua   

15 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 
оприлюднило на офіційній інтернет-сторінці новий Проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління 
земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад»  

10 серпня Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оприлюднило на офіційній інтернет-сторінці проект Наказу «Про затвердження 
Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та 
Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів».  

15 серпня Мінагрополітики оприлюднило проект Наказу «Про затвердження 
Вимог до видів цукрів, призначених для споживання людиною». 

28 липня оприлюднено Проекту наказу «Про затвердження Порядку 
проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових 
добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані 
організми». 

 

Мінрегіонбуд та Мінагрополітики 

оприлюднили нові проекти  

нормативно-правових актів 
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Держстат оновив форми статзвітів 

для сільгоспвиробників 

Державна служба статистики України наказом від 12 липня 2017 р. № 165 
затвердив нові форми: 

№ 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства». 
Вводиться в дію зі звіту за січень 2018 року. 

№ 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства». 
Вперше звітуємо за новою формою за 2018 рік. 

Форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, 
поширюються на юросіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють 
сільськогосподарську діяльність. 

Окрім того, наказом Держстату від 17.07.2017 р. № 170 затверджено нову 
форму форму № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 
сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду». Він вводиться  у дію, 
починаючи зі звіту станом на 1 грудня 2017 року. Цей звіт подають юридичні 
особи, відокремлені підрозділи юросіб, які здійснюють сільськогосподарську 
діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до 
затвердженої методології. 

Наказом Держстату від 21.07.2017 р. № 193 затверджено  форму державного 
статистичного спостереження № 2-ферм (річна) «Звіт про витрати на виробництво 
продукції сільського господарства (робіт, послуг)». Ця форма вперше подається 
юрособами, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, починаючи зі звіту за 
2017 р. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області оновило перелік 

земельних ділянок державної власності, які включено до переліку земельних 

ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги.  

Cтаном на 18 серпня 2017 р. до зазначеного переліку внесено 166 ділянки  

загальною площею 3009 га в різних районах області. В перелік включено земельні 

ділянки за цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва; для ведення фермерського господарства; для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (виробництво органічної продукції).  

Детальна інформація: http://land.gov.ua/info/perelik-dilianok/ 
 

Перелік земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення  

Львівщини для ведення агровиробництва 

Джерело: www.land.gov.ua 
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Джерело: www.info.shuvar.com   

На ринку промислового яблука в Україні спостерігається справжній ажіотаж. 
Через дуже високу конкуренцію між виробниками яблучного концентрату, ціни на 
сировину зростають щодня. Так, якщо ще тиждень тому українські переробні 
підприємства декларували закупівлю по 3,0-3,5 грн / кг (0,10-0,12 євро / кг), то 
сьогодні більшість заводів вже погоджуються на ціну 4,0-4,5 грн / кг (0,13-0,14 
євро / кг). 

Ажіотаж на ринку промислового яблука спостерігається і в сусідній Польщі, 
де також триває заготівля яблука серед консервних заводів. Сьогодні польські 
переробники вже  погоджуються на ціну  0,16-0,19 євро / кг. 

Для порівняння, в минулому році ціни на промислове яблуко в Україні  були 
мінімум в 2 рази нижчі.  Втім, переробні підприємства наголошують на тому, що 
навіть суттєве зростання ціни не дозволяє  оперативно забезпечувати виробничі 
потужності необхідною кількістю сировини. Пропозиція в господарствах зараз є 
дуже обмеженою,  виробники націлені в цьому сезоні торгувати переважно на 
свіжому ринку, де ціни набагато вищі. 

Нагадаємо, Україна та Польща належать до найбільших виробників та 
експортерів яблучного концентрату в Європі. Так, щорічно українські 
переробники експортують біля 100 тис. т концентрату,  цікавим є той факт, що 
більшість цього обсягу припадає саме на Польщу. В свою чергу, Польща також 
експортує більш ніж 280 тис. т концентрату, при цьому, фахівці ринку вважають, 
що мінімум 20% в цьому обсязі займає реекспорт українського концентрату. 

Ціни на промислове яблуко в Україні майже 

зрівнялися з цінами на сировину в ЄС 

Урожай гороху в Україні зріс на 38% 

Станом на 14 серпня в Україні зібрано 1,1 млн тонн гороху при середній 
урожайності 26,6 ц/га. Порівняно з минулим роком, урожай гороху зріс на 38%. 

У 2017 році горохом засіяно 409 тис. га площі, що на 70% більше ніж у минулі 
роки. 

За оцінками Daniel Trading SA, експорт гороху складе 500 тис. т. Минулого 
року Україна експортувала 465,5 тис. т, що вдвічі більше, ніж в 2015-2016 
маркетинговому році. 

Урожай дозволить Україні закріпитися в трійці найбільших виробників гороху. 
Український горох купує 69 країн, серед яких найбільше – Індія та Пакистан. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

«Оліяр» планує збудувати новий цех 

 з рафінації ріпакової та соєвої олій 

ПП «Оліяр» (Львівська область) на сьогодні виробило близько 500 тонн 
рафінованої ріпакової олії з кінця грудня 2016 року, коли було запущено її 
виробництво на діючих потужностях.  

Сумарна продуктивність лінії цеху з рафінації становить 360 тонн на добу. 
Потужності з випуску рафінованої ріпакової олії – 250 тонн на добу, розповів 
генеральний директор ПП «Оліяр» Андрій Шафран в інтерв’ю «АПК-Інформ». 

«На сьогодні наше підприємство – єдине в Україні, яке успішно здійснило 
рафінацію ріпакової олії на лінії з рафінації соняшникової та відкрило ринок збуту 
ріпакової олії як наливом, так і у фасованому вигляді, – наголосив він. – Це був 
експеримент. У планах компанії – будівництво нового цеху з рафінації ріпакової та 
соєвої олій». 

Вся вироблена підприємством продукція була експортована світовими 
трейдерами Glencore, Bunge, Louis Dreyfus Commodities до країн Європи (Польща, 
Чехія та інші), країн Балтії, Індії, Туреччини та Китаю, додав Андрій Шафран.  

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.  

Джерело: www.galexpo.com.ua/agro 
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Україні – мільйони господарів! 

Богдан Максимович, співголова Львівського 

осередку наукового товариства імені Сергія 

Подолинського 

Україні  потрібні Господарі. Господар-Президент, господарі-міністри, 
господарі – мери й сільські голови, господарі-селяни й робітники. Про це мріють 
багато людей, однак не уявляють собі, звідки вони візьмуться, ці господарі, адже 
умови для їх появи «стабільно несприятливі».  

Отже, якщо прагнемо, щоб Україна стала країною  мільйонів добрих 
господарів, то спочатку пригадаймо визначення «господар».  

Академічний тлумачний словник  тлумачить слово «господар»: 1) той, хто 
займається господарством, хто веде господарство; 2) те саме, що власник;                                       
3) повновласний розпорядник; 4) глава сім’ї, господарства. 

В народі з повагою говорять: «Це – господар!» про особу, яка в будь-якому 
ділі (вдома, в виробничій або обслуговуючій структурі, яку має у власності, у 
владній структурі, якою керує  тощо) ефективно розпоряджається людським та 
матеріальним ресурсом, забезпечуючи високий рівень виробництва та соціальних 
стандартів. 

Щодо  мого  розуміння,   господар це – особа, яка усвідомлюючи свою 
відповідальність перед Творцем, забезпечує своєю діяльністю гармонійні 
стосунки  з навколишнім соціальним та природнім середовищем та створює 
умови для  якомога повнішого розвитку та самореалізації особистості як для себе, 
так і для  усіх людей, котрі їй підпорядковані. 

Зрозуміло,  якщо добра продукція є результатом доброї роботи з добрим 
матеріалом, то і доброго господаря має виховати з потенційно доброї особи 
добрий учитель. Крім того, господар повинен ще мати сприятливі умови для 
доброго господарювання. Отже, появу й самореалізацію добрих господарів 
забезпечують  три  фактори: потенційно добра особа майбутнього господаря, 
добрий учитель та сприятливі умови.  

Розгляньмо можливості кожного з цих факторів  зокрема.  
Потенційно добрих кандидатів на доброго господаря ми маємо. Незважаючи 

на те, що комуністичний режим голодоморами й обезбожненням фізично і 
морально винищив мільйони й мільйони справжніх господарів, виплеканих 
упродовж століть багатьма поколіннями українців, теперішня молодь все-таки 
одержала у спадок добрі гени своїх пращурів. Тепер ці добрі гени треба вміло 
активізувати. Саме для цього й потрібні добрі вчителі.  

Чи ми їх маємо, чи маємо добру школу? 
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На це непросте запитання спробуймо відповісти так: добрих учителів ми 
маємо, але дуже мало; і добрі школи в Україні є, та їх теж обмаль.  А загалом, 
нашій школі, як і всій  українській спільноті, бракує Любові. На жаль, школа 
стала переважно місцем заробляння грошей, а не середовищем плекання 
особистостей. Особистість же формується тільки в атмосфері Любові! І що 
особливо важливо – на певних світоглядних цінностях, чільною з яких є 
усвідомлення свого Божественного походження як основної засади повної 
особистісної самореалізації. Тому що ми, люди, маємо дуже високе призначення 
– бути співтворцями Буття! Тобто, кожен із нас є відповідальним за повноту 
реалізації своєї місії, бо від кожного залежить доля тих, хто навколо. Але щоб 
глибоко перейнятися особі цією відповідальністю, цим обов’язком перед 
Господом, вірно служити Йому і суспільству, потрібна тривала і  кропітка 
виховна праця.  

Школа, насамперед вона, призначена плекати високодуховну, гармонійно 
розвинену особистість. Але цю складну творчу роботу Школа зможе виконувати 
лише співпрацючи пліч-о-пліч із Церквою. Задля чого й сама Церква мусить 
очищатися від споживацьких, конформістських та вузькоконфесійних тенденцій, 
уміло, не надуживаючи, реформувати себе до світоглядних потреб сучасності!                             
І однією з найактуальніших таких потреб є потреба зростання як окремих осіб, 
так і спільнот в любові. 

Любов – надзвичайно складна багатогранна сутність, проте є дві її грані, на 
які потрібно звернути особливу увагу. Це – Милосердя і Цнотливість! Здається, 
на перший погляд, вони не мають безпосереднього відношення до статусу 
господаря. Але погляньмо глибше. Люди, а особливо українці, отруюють одне 
одного брудними думками, брудними вчинками, брудною інформацією, брудною 
водою, брудним повітрям, брудною їжею... (Перелік джерел (скоріше клоак) 
нашого отруєння кожний може продовжити сам). Тож коли ми прокинемося від 
наслання байдужості, згадаємо про чесноту й цінність Милосердя, то почнемо 
краще розуміти фундаментальні світоглядні закони  оберненого і причинно-
наслідкового зв’язку.  

Ось найпростіші приклади. Селянин, щоб отримати максимальний прибуток 
від свого господарства, захищає рослини отрутохімікатами, підживлює їх 
отруйними інтенсифікаторами росту і потім так вирощене продає на ринку, ніби 
зумисне отруюючи нас плодами своєї праці. А фармацевти і лікарі, споживаючи 
отруєні плоди праці селянина, своєю чергою, часто отруюють пацієнтів, у тому 
числі й селян,  надмірною кількістю синтетичних ліків, не раз протермінованих 
або сфальсифікованих. І коло злочину через байдужість змикається…  

Або ще. Погане шкільне виховання й недостатньо ефективний вплив Церкви 
спричинилися до того, що у громадському транспорті спритні молоді особи 
займають місця для сидіння, а старші люди переважно стоять, бо молодь  
поступається місцем хіба що геть немічним. Тут маємо добру нагоду простим 
способом докластися до зростання Милосердя. Адже воно починається з 
чутливості й чуйності: варто лише зауважити, що сидіння більше потребують 
інші люди – хворі або змучені.  
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Таким простим чином легко навчити себе придивлятися до конечних потреб 
інших і поступово  призвичаюватися до милосердного реагування на ці потреби. 
Та цього треба справді хотіти, цьому необхідно вчитися. У школі, в церкві, вдома. 
Бо ж Милосердя є однією з основних граней Любові. 

Цнотливість. Дуже рідко в наш час належно поціновувана чеснота. А вона ж – 
надзвичайно важлива ще одна з основних граней правдивої Любові. Цнотливість – 
це передовсім чистота душі, чистота стосунків. Ця чистота різноманітна, а проте 
усі її риси й відблиски конче потрібні для формування справжньої особистості, 
чистих людських стосунків, як і стосунків із Господом. Не забуваймо: справжня 
особистість плекається в атмосфері  Любові, а атмосфера Любові  можлива лише 
за Божої присутності. «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога», – так 
стверджує Христос у Своїй знаменитій «Нагірній проповіді».  

Нашу природну чистоту розмиває багато що. І одним із найпідступніших 
факторів духовного забруднення,  «екранування» від нашого Творця, є лихослів’я 
(проклинання) та бруднослів’я, особливо – російське матіркування. Учені вже 
тривалий час досліджують вплив лайливих слів на рослини, починаючи з насіння.            
І в результаті численних  досліджень з’ясувалося, що  під дією лихих слів, а, 
особливо,  лайки рослини погано розвиваються,  а більшість насінин гине через те, 
що їх хромосоми деформуються й руйнуються. Інші ж насінини стають 
генетичними потворами. Варто пам’ятати, що кожне промовлене слово – це 
хвилева генетична програма, яка впливає на живий організм. Тому лайливе, брудне 
слово справляє надзвичайно  шкідливий влив і на наш організм, і на нашу душу. 
Настав час, враховуючи агресію зі сторони Росії, омитися, очиститися від 
вживання словесного бруду. Бо забезпечити перемогу у війні з до зубів озброєним і 
підступним ворогом  зможе  не зброя, а високий і чистий дух нашого народу. 
Німецький канцлер Бісмарк, один із найвищих військових авторитетів, 
стверджував, що війни виграють не генерали, а вчителі й парафіяльні священики. 
Тож прислухавшись до слушних слів відомого канцлера, використовуючи 
найрізноманітніші засоби культури, хай Школа і Церква об’єднають свої зусилля у 
невідкладній справі плекання майбутнього Господаря в Україні!  

Реформування Школи і Церкви – непростий, довготривалий процес. Він уже 
розпочався, але відчутні його результати ми побачимо не скоро. Що ж нам робити 
сьогодні? З чого розпочати? 

Галичина має гарний досвід кінця ХІХ-го і першу половину ХХ століття 
господарської кооперації в системі громадських організацій «Просвіти» та 
«Сільський господар». Тому сільські священики усіх конфесій повинні використати 
цей досвід, який акумульований в Пастирських посланнях Митрополита Андрея 
Шептицького. Одне з таких післань стало популярною  книжечкою  «Як будувати 
рідну хату?». Цією книжечкою священик може наснажитися для «переходу» з рівня 
«ритуального повіреного» на рівень духовного й соціального провідника. Бо в 
наших складних  умовах лише авторитет доброго священика здатний спонукати 
громаду напівсп’янілого й напівобезлюдненого села до розбудови особистих 
господарств.  
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Але священик-будитель повинен тісно співпрацювати і з директором школи, і 

з сільським головою. Очевидно, що і директор, і голова повинні відповідати 

своєму просвітницькому й господарському статусу.  

Далі потрібно роздобути популярні книжечки про кооперативний рух, 

кредитові спілки  та органічне землеробство. Пригадати, щó в цій місцевості 

добре вдавалося колись. Вивчити наявний позитивний досвід в Україні стосовно 

організації успішних господарств. І поміркувати, щó саме найбільше підійшло б 

саме цьому селу. Як відомо, деякі села, вирощуючи не тільки щось екзотичне, а й 

звичайний часник та ягоди, дуже швидко розбагатіли. 

Зможуть допомагати селянам «ставати на ноги» громадські організації з 

органічного землеробства і кооперативного руху, а також департаменти 

агропромислового комплексу.  

Водночас потрібно відроджувати поголів’я великої рогатої худоби. (Без гною 

не буде відновлюватися гумус, без корів не будемо мати натурального молока…). 

Це не так уже і складно, якщо правильно скооперувати свої зусилля, особливо з 

міськими родичами і навчальними закладами. До речі, не випадково в Прилбичах 

родина Митрополита Андрея Шептицького дарувала селянам при народженні 

дитини телятко.  

Очевидно, що найбільший прибуток дає кінцевий продукт, а не сировина. 

Тому необхідна кооперація для механізованої обробки поля, створення 

переробних підприємств та реалізації готової продукції. Джерел отримання для 

цього коштів є декілька: українські державні й міжнародні фонди, програми та 

гранти. Не треба забувати і про своїх заможних родичів із міста, із закордоння.  

Ось такими, на наш погляд, мали би бути перші (й найважливіші!) кроки до 

формування «легіону» українських господарів. Господарів, із яких вийдуть у 

близькому майбутньому справжні провідники Української Держави. 

Львів’ян кличуть на Кавуновий 

фестиваль у Парк культури 
 
24 серпня відбудеться у Львові (Парк культури та 

відпочинку імені Богдана Хмельницького) відбудеться  
Кавуновий фестиваль-2017. 

В програмі фестивалю: 
-кавунові конкурси та розваги (перегони з кавунами, 

поїдання кавунів на швидкість); 
-креативні майстер-класи; 
-виступи музичних та танцювальних гуртів; 
-смаколики від веггі-кафе. 

Джерело: www.portal.lviv.ua 
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Живу сьогодні – думаю про день завтрашній – Микола Стецьків 

  - Що спонукало Вас започаткувати бізнес з вирощування полуниці? 
- М.С.: Ідея започаткування виробництва на селі виникла після повернення 

з зони АТО. В 2015 році я одержав невелику земельну ділянку під садівництво в 
селі Новосілки (Пустомитівський район) і разом із дружиною вирішили 
започаткувати вирощування суниці садової за органічними технологіями на 
площі в 10 соток. Отже, на цій ділянці ми висадили перші саджанці, одержали 
перший врожай, і на даний час маємо вже більш-менш розвинуту інфраструктуру 
для вирощування ягід.  

Чому ягода і чому за органічними технологіями? Люблю складні напрями.   
В технології вирощування є багато нюансів і мало  в кого можна її перейняти в 
Україні. Тому технологічній складовій вирощування ягід я навчався самостійно, 
а ідеї стосовно правильної бізнесової складової справи одержував від фахівців на 
тренінгах Клубу ділових людей і Фонду «Відродження». Як підприємець-
початківець я приблизно орієнтувався в напрямі діяльності, наприклад,  якщо  
взявся вирощувати ягоди – значить ягоди, а не продавати саджанці. Проте 
важливі нюанси бізнесу – визначити коло покупців, цінову політику не були 
чітко визначені, а тому консультанти та ментори Клубу ділових людей надали 
суттєву допомогу.       

Очевидно, що власною справою можуть займатися не всі, а підприємець має 
мати певні лідерські якості. Численні зустрічі і заходи дозволили мені лише 
впевнитися, що я рухаюсь у правильному напрямі із розвитку ягідного бізнесу.                          
І тепер плануємо розширити площу під ягодами до трьох гектарів,  маємо 
теплицю, де висаджено ремонтантні сорти суниці садової, які будуть 
плодоносити тричі на рік. Запуск теплиці – це дуже важливий якісний поступ 
бізнесу, що вимагав не лише інвестицій, але і знань, зокрема щодо посадкового 
матеріалу. Фінансові ресурси для розширення справи одержали за Програмою 
підтримки розвитку агропромислового комплексу Львівщини, який провадить 
Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації через 
Львівський обласний фонд підтримки сільського будівництва і від проекту 
Фонду «Відродження».    

 Тепер всі складні етапи пройдено, і перший врожай ягід з теплиці очікуємо 
у вересні-жовтні цього року. Я консерватор, все робив сам і нарешті буде 
хороший врожай, а  багато хто зможе його скуштувати. Вже навіть є попередні 
замовлення на вересневі ягоди із теплиці. 

Ягідний бізнес в Україні набуває все більшої 

популярності. Про успішний досвід започаткування власної 

справи – підприємствa із вирощування органічної ягоди 

«ФайнаBerry», виданню розповів молодий підприємець, 

колишній учасник АТО Микола Стецьків.  
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        - Дякуємо Вам за цікаву розмову! 
                 Розмову вів Дмитро Соломонко. 

- Яка стратегія розвитку вашого бізнесу?  
- М.С.: Основну увагу зараз акцентуємо на 

постачання ягоди з теплиць ранньою весною та 
пізньою осінню, коли ринкова цінова кон’юнктура 
найбільш сприятлива. Розумію, що продукт 
затребуваний, користується попитом, а  реклама 
через мережу Facebook робить дива. Якщо хтось 
думає, що бізнес перенасичений пропозицією ягід 

навіть у Львові – це не зовсім правда, оскільки  якісного товару в достатній 
кількості завжди недостатньо. Якщо у Вас мало якісного продукту, то краще не 
висвітлювати, що він є через соціальні мережі. Коли я почав вирощувати ягоди і 
одержав перший врожай, то одразу виклав інформацію про це в соціальну мережу. 
Попит і замовлення були настільки високі, що довелося відмовляти частині 
потенційних споживачів. А цього не можна робити. На даний час збут продукції 
здійснюємо у Львові, проте нещодавно вже дзвонили з Києва і запитували, чи 
немає в нас замороженої органічної ягоди. Можливо це наступний крок в розвитку 
бізнесу.  

 - Як Ви оцінюєте співпрацю з Львівським фондом індивідуального житлового 
будівництва на селі? 

- М.С.:  Через соціальні мережі я дізнався про започатковану в 2016 році 
програму Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА з підтримки  
сільських товаровиробників. На той час про мене вже  чули, побачили,  що я хочу 
займатися своєю справою і розширювати її, а тому звернувся до виконавця цього 
напряму обласної програми розвитку агропромислового комплексу області –  
Львівського обласного фонду підтримки, як його називали в Програмі. Написав 
бізнес-план і одержав за підсумками  конкурсу 100 тис. грн для розвитку власної 
справи, зокрема на буріння свердловини для водопостачання ягідної ділянки, 
придбання системи крапельного зрошення і посадкового матеріалу для теплиці. В 
обласній програмі сформульовано чіткі вимоги до позичальників, а фахівці фонду, 
які постійно здійснюють супровід проекту, при потребі надають мені консультації і 
навіть інформують про спеціалізовані навчальні семінари і тренінги з ягідництва. 

  
- Ваші поради щодо започаткування власної справи в сільській місцевості? 
- М.С.: Якщо є відчуття,  що займаєшся улюбленою справою як хобі, з якого 

можна зробити бізнес, раджу не сидіти вдома і не чекати, а відвідувати  
інформаційні заходи, опановувати знання і робити реальні кроки з започаткування 
власну справу.  

Сама ідея відродження села і роботи на землі є справді дуже перспективною. 
Мені дуже подобається тенденція в сільському господарстві Львівщини, оскільки 
ми маємо істотний потенціал з вирощування агропродукції, зокрема ягід. З усіма, 
хто хоче започаткувати бізнес в ягідництві, я готовий поділитися досвідом. 
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Тетяна Данілкова,  начальник відділу прогнозування, 

фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків Управління 

фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби у Львівській області 

Прогноз 

фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту 

основних сільськогосподарських рослин у господарствах 

Львівської області в серпні 2017 року 

За прогнозами фахівців Гідрометцентру, серпень поточного року 
передбачається з мінливими погодними умовами: спекотні дні змінюватимуться 
зниженням температури повітря, а дощові дні на посушливі періоди. Така 
синоптична ситуація позначатиметься на розвитку сільськогосподарських культур, 
а також життєдіяльності шкідників та хвороб в агроценозах області. Високий 
температурний режим прискорюватиме розвиток фітофагів, збільшуватиме 
шкідливість окремих комах, зокрема сисних, листогризучих і плодопошко-
джуючих видів. Значно збільшиться ступінь забур’янення посівів польових 
культур. Інтенсивний розвиток хвороб у посівах технічних, овочевих культур та в 
плодових насадженнях відбуватиметься за наявності краплинної вологи. 

Шкідники і хвороби зернових, зернобобових культур 

та багаторічних трав 

Повсюди у незібраних посівах колосових культур і у валках скошених хлібів 
дохарчовуватимуться клоп - шкідлива черепашка та інші види хлібних клопів, які 
надалі перелітатимуть в лісосмуги і ліси для перезимівлі. Першочергове і в стислі 
строки збирання прямим комбайнуванням урожаю високопродуктивних сортів 
пшениці і насіннєвих посівів перешкоджатиме завершенню живлення клопів, що в 
подальшому обмежить чисельність популяції. 

В серпні на сходах падалиці, злакових бур’янах та кукурудзі розвиватимуться 
злакові мухи (шведські, гессенська, ін.), цикадки, попелиці, хлібні блішки, інші 
спеціалізовані фітофаги зернових культур, які у вересні перелітатимуть на сходи 
озимини. На незібраних посівах колосових культур та злакових бур’янах хлібні 
жуки закінчуватимуть живлення, спарюватимуться, відкладатимуть яйця. 
Ретельна підготовка ґрунту під культуру (впровадження волого- і 
енергозберігаючих технологій, оптимальна система удобрення та інше) і 
передпосівне протруювання насіння препаратами інсектицидної дії зменшать 
шкідливість комах. 

За встановлення посушливої погоди в ареалі поширення хлібної жужелиці 
(туруна) стримуватиметься вихід на поверхню ґрунту жуків, які перебувають в 
літній діапаузі, що в свою чергу може негативно вплинути на розвиток фітофагів.  
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За умови випадання опадів жуки виходитимуть на поверхню ґрунту 
наприкінці місяця, спарюватимуться й відкладатимуть яйця, зосереджуючись 
поблизу скирт, у купках рослинних решток, полови з зерном, падалиці. Надалі, з 
появою сходів озимих зернових, турун мігруватиме на посіви для продовження 
яйцекладки. Личинки відроджуватимуться наприкінці серпня – на початку вересня 
і живитимуться падалицею зернових культур, злакових бур’янів. 

Для запобігання пошкоджень озимини жужелицею обов’язково дотримуються 
сівозміни з виключенням стерньових попередників під озимі зернові культури. При 
висіванні зернових по стерньовим попередникам для попередження зрідження 
рослин та збереження сходів від пошкоджень хлібним туруном, гусінню 
підгризаючих совок, личинками ґрунтових шкідників, проводять передпосівне 
протруювання насіння тіаметоксамом, 350 г/л, 0,4-0,5 л/т; імідаклопридом, 700 г/кг, 
0,25-0,5 кг/т (круїзер, т.к.с., 0,4-0,5 л/га; рубіж, к.е., 2 л/т; юнта Квадро, т.к.с., 1,4-
1,6 л/т, тощо). 

Насіння зернових культур цьогорічного врожаю уражене збудниками 
фузаріозу, септоріозу, інших фітопатогенів. Зважаючи на фітосанітарний стан 
зібраного зерна, призначене для сівби насіння високих посівних кондицій підлягає 
обов’язковій лабораторній фітоекспертизі, за якою визначають видовий склад 
наявних на зерні збудників хвороб. Це дозволить обґрунтовано вибрати 
протруйник відповідного спектра фунгітоксичної дії та рівня захисної 
спроможності стосовно комплексу хвороб. Вибираючи протруйник, необхідно 
враховувати не лише наявні на насінні і в ґрунті фітопатогени, а й ті стресові 
умови, які вплинуть на рослини в полі. Дуже важливо враховувати живлення 
рослин, а також запаси вологи в ґрунті, які забезпечують рівномірні й дружні 
сходи. Протруюють насіння за день або в день сівби системними препаратами, які 
знищують зовнішню і внутрішню інфекцію (вінцит, к.с., 2 л/т, вітавакс 200 ФФ, 
в.с.к., 2,5-3 л/т, дерозал, к.с. 0,5 л/т, кінто Дуо, к.с., 2-2,5 л/т, максим Стар, т.к.с., 1-
1,5 л/т, інші). З метою стримування росту, підвищення морозостійкості, 
посухостійкості та покращення фізіологічних показників, одночасно з 
протруюванням, насіння обробляють регуляторами росту рослин. Для підвищення 
стійкості рослин проти вірусних хвороб та інших шкідливих організмів проводять 
передпосівну інкрустацію мікроелементами (сполуки добирають з урахуванням 
результатів агрохімічного аналізу ґрунту). 

У посівах зернової кукурудзи продовжать живлення злакові попелиці, цикадки, 
гусінь листогризучих совок, стеблового метелика, в більшості районів Львівщини 
розвиватиметься і шкодитиме карантинний об’єкт західний кукурудзяний жук 
(діабротика). За умов вологої й теплої погоди та при пошкодженні качанів гусінню 
зазначених лускокрилих комах розвиватиметься і поширюватиметься фузаріоз. 
Повсюдно прогресуватиме темно-бура плямистість, місцями рослини 
хворітимуть на пухирчату сажку. 

Після очищення, сушіння та сортування гороху за наявності в 1 кг насіння 10 і 
більше екземплярів горохового зерноїда до виходу жука з горошини проводять 
знезараження алтоксом, магтоксином, фостоксином, токсіфосом тощо. 

. 
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В посівах сої під час формування – дозрівання бобів шкодитимуть бобова 
попелиця, трипси, павутинний кліщ, місцями – гусінь акацієвої вогнівки і совок, 
імаго сітонів. За надпорогової чисельності шкідників (листогризучі совки 1-3 
гусені на кв.м, акацієва вогнівка 1-2, тютюновий трипс 10-15 екз. на рослину, 10% 
заселених рослин павутинним кліщем, 50-60 на кв.м жуків бульбочкових 
довгоносиків) проводять обприскування посівів препаратами на основі фозалону, 
350 г/л, 1,5-2 л/га; диметоату,400 г/л, 1,5 л/га; хлорпірифосу,480 г/л, 0,8-1,2 л/га, ін. 

За підвищеної вологості повітря, опадів і температури в межах 15…20°С 
імунітет рослин сої послаблюватиметься, що обумовлюватиме їх інфікування 
сірою гниллю (t 15…20°С), пероноспорозом (t 15…17°С), альтернаріозом, 
фомопсисом (t 20…25°С, мін. 10°С, макс. 36°С), церкоспорозом, бактеріозом, 
вірусними, іншими хворобами. Розвиток і розповсюдження мікоінфекцій 
призупиняють захисні обприскування дозволеними фунгіцидами відповідно до 
регламентів існуючих технологій. За 14 днів до збирання урожаю при вологості 
насіння сої 35-40% проти білої та сірої гнилей, фомопсису проводять десикацію 
дикватом, 150 г/л, 2-3 л/га; гліфосату калійною сіллю, 551 г/л, 2,4 л/га, ін. 

Протягом серпня у посівах багаторічних бобових трав (люцерна, конюшина, 
еспарцет), зокрема, насінниках, будуть розмножуватись та пошкоджувати культури 
різноманітні довгоносики (тихіус, апіон, бульбочкові), клопи, трипси, попелиці, 
товстоніжка, совки. За оптимальних погодних умов трави хворітимуть на буру 
плямистість, антракноз, аскохітоз, іржу. 

Під час цвітіння бобових трав – на початку відкладання яєць совками 
проводять розселення трихограми у кількості 100-150 тис. особин на гектар, а 
через 7-8 днів в період масової яйцекладки випуск трихограми повторюють. За 
надпорогової чисельності комах-фітофагів застосовують піриміфос-метил 
(актеллік, к.е., 1 л/га), диметоат (бі-58 новий, к.е., 0,5-1 л/га), фозалон (золон, к.е., 
1,4-2,8 л/га – насінники), хлорпірифос (дурсбан, к.е., 1,5 л/га – насінники), альфа-
циперметрин (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). При 
побурінні 80-90% головок конюшини проводять десикацію насіннєвих ділянок 
дикватом, 150 г/л (реглон супер, в.р.к, 3 л/га). 

Шкідники і хвороби технічних культур 

За сприятливих гідротермічних умов серпня в агроценозі цукрових буряків 
прогресуватимуть церкоспороз, рамуляріоз, фомоз, пероноспороз, місцями 
проявляться вірусні жовтяниця і мозаїка, гнилі і парша коренеплодів, дуплистість, 
тощо. Оздоровлення посівів проводять при появі ознак захворювань: від 
пероноспорозу – диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг, 2 кг/га; тріадимефон, 200 
г/л + флутріафол, 150 г/л, 02-0,5 л/га; окремих плям церкоспорозу на 3–5% рослин – 
карбендазим, 500 г/л, 0,3–0,4 л/га; тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л, 0,75-1 
л/га; за ураження борошнистою росою 5–10% рослин та іншими хворобами листя –  
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– ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л, 0,5 л/га, епоксиконазол, 187 г/л + 
тіофанат-метил, 310 г/л, 0,4-0,6 л/га; пропіконазол, 250 г/л, 0,5 л/га; тебуконазол, 
167 г/л + тріадименол, 43 г/л + спіроксамін, 250 г/л, 0,6 л/га, беноміл, 500 г/кг, 0,6-
0,8 кг/га, інші. 

Шкідливість листкової бурякової попелиці обмежуватимуть погодні умови та 
діяльність ентомофагів. В окремих посівах буряків за допорогової чисельності 
розвиватимуться бурякові щитоноски, блішки, мінуючі мухи, гусінь листогризучих і 
підгризаючих совок, в північних районах ймовірні пошкодження коренеплодів 
личинками звичайного бурякового довгоносика. Під час масового відкладання яєць 
видами совок другої генерації ефективним є випуск трихограми. У вогнищах з 
надпороговою чисельністю фітофагів проводять хімічні обробки арріво, к.е.,                       
0,4 л/га, Бі-58 новим, к.е., 0,5–1 л/га, дурсбаном, к.е., 2–2,5 л/га, золоном, к.е., 3–3,5 
л/га, децисом профі, в.г., 0,05-0,1 кг/га. Обробки слід закінчувати за 30 днів до 
збирання врожаю. 

На соковитих частинах рослин соняшнику розвиватимуться геліхризова, 
листова бурякова та інші види попелиць, цикадки, трипси, що може знизити 
кількість і якість врожаю та сприяти поширенню вірусних хвороб. Ядра сім’янок 
заселятимуть і пошкоджуватимуть різноманітні клопи (ягідний, польовий, 
люцерновий, інші), що негативно впливатиме на олійність і схожість насіння. 
Вогнищами шкодитиме гусінь листогризучих совок (совка-гамма, ін.), стеблового 
(кукурудзяного) метелика. Під час наливу насіння соняшник захищають 
дозволеними препаратами згідно «Переліку». 

При встановленні помірних температур повітря, за частих опадів і підвищеної 
вологості соняшник уражуватимуть несправжня борошниста роса, біла та сіра 
гнилі, фомоз, бактеріоз, септоріоз, іржа, інші хвороби, а за відсутності опадів –  
вертицильозне в'янення. За високого вологозабезпечення (ГТК>1,5) і вологості 
насіння 25-30% на початку побуріння кошиків для обмеження розвитку хвороб 
проводять десикацію посівів ізопропіламінною сіллю гліфосату, 480 г/л, 3 л/га; 
глюфосинатом амонію, 150 г/л, 2 л/га (за вологості насіння 33-37%), дикватом, 150 
г/л, 2-3 л/га; диметиламінною сіллю гліфосату, 608 г/л, 2 л/га; гліфосату калійною 
сіллю, 551 г/л, 2,4 л/га тощо. 

У серпні на рослинах хмелю триватиме живлення хмелевої попелиці, 
павутинного кліща, осередково можливі пошкодження багатоїдними шкідниками. 
За помірної температури і високої вологості повітря розповсюджуватиметься 
пероноспороз. Під час формування шишок проти пероноспорозу насадження 
оздоровлюють фунгіцидами на основі фосетилу алюмінію 800 г/кг, 3-5 кг/га; 
диметоморфу, 500 г/кг, 2-3 кг/га, азоксістробіну, 250 г/л, 0,8-1,2 л/га; 
мандіпропаміду, 250 г/л, 0,4-1,6 л/га тощо, наступні обробки проводять за потреби, 
узгоджуючи їх зі строками збирання врожаю (остання – за 20-30 днів до збирання). 
Від сисних шкідників ефективними є фосфорорганічні інсектициди (Бі-58 новий, 
к.е., 1,5-6 л/га, данадим стабільний, к.е., 4-6 л/га, дурсбан, к.е., 1,5 л/га, інші). 
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Впродовж 15-25 серпня проходитиме посів озимого ріпаку, який коригують за 
наявністю доступної вологи в ґрунті. На початкових етапах органогенезу можуть 
суттєво знижувати потенціал рослин комплекс ґрунтових шкідників та 
різноманітних фітопатогенів (збудники пліснявіння насіння, чорна ніжка, фомоз, 
альтернаріоз, пероноспороз, гнилі, ін.). Очищене та відкаліброване кондиційне 
насіння обов’язково протруюють інсектицидно-фунгіцидними препаратами, 
вносять збалансовану норму добрив. Застосовують протруйники на основі 
тіаметоксаму, 350 г/л; клотіанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л; тіаметоксам, 
280 г/л + металаксил-М, 33,3 г/л + флудіоксоніл, 8 г/л; імідаклоприду 600 г/л; 
фіпронілу, 250 г/л; суміші імідаклоприд, 600 г/л (3,5 л/т) + (тирам, 332 г/л + 
карбендазим, 148 г/л), 5,5 л/т. 

За умов сухої спекотної погоди серпня небезпеку для проростків насіння та 
сходів ріпаку становитиме літнє покоління хрестоцвітих блішок (ЕПШ 3-5 жуків на 
кв.м). За помірної вологості повітря і температури 20…26°С у посівах 
живитиметься гусінь біланів (ЕПШ 3-5 екз./рослину), підгризаючих і листогризучих 
совок (2 екз./кв.м). При досягненні зазначеного порогу шкідливості проводять 
крайове або суцільне обприскування дозволеними інсектицидами відповідно до 
регламентів існуючих технологій. 

При поширенні падалиці колосових культур на ріпаковій ниві вносять 
досходові гербіциди на основі пропізохлору, 720 г/л. За проростання падалиці до 
сходів культури чистота посівів контролюється грамініцидами на основі клетодиму 
(120 або 240 г/л). Так, найчутливішою стадією щодо дії грамініцидів для самосівів 
пшениці є фаза одного-двох листків (ВВСН 09-13), для ячменю – початок кущення 
або поява чотирьох-шести листків (ВВСН 23-24). 

Шкідники і хвороби картоплі та овочевих культур 

В посівах картоплі та інших пасльонових культур продовжуватиметься 
живлення жуків і личинок колорадського жука другої генерації, чисельність і 
шкідливість яких обмежуватимуть погодні умови та фенологічний розвиток 
рослин. За підвищеної вологості повітря, рясних рос, різких коливань денних і 
нічних температур фітофтороз, альтернаріоз, інші хвороби прогресуватимуть та 
створюватимуть епіфітотійну ситуацію. Суха спекотна погода сприятиме 
поширенню вірусних інфекцій, переносниками яких є сисні фітофаги. Чорна 
ніжка, плямистості, бактеріальні хвороби прогресуватимуть за умов підвищеної 
вологості. Оздоровлення рослин фунгіцидами проводять з врахуванням строків 
збирання врожаю, застосовуючи диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг, 2 кг/га; 
азоксістробін, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л, 0,75-1 л/га; пропінеб, 613 г/кг + 
іпровалікарб, 55 г/кг, 2-2,5 кг/га; цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг, 0,6 
л/га, інші. При роботі з засобами захисту рослин обов’язково дотримуються 
загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої 
гігієни. 
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У насадженнях капусти середніх і пізніх строків достигання шкодитиме 
гусінь біланів, совок, молі, місцями – хрестоцвіті клопи, прихованохоботники, 
бариди. Помірно волога погода обумовлюватиме масовий розвиток капустяної 
попелиці. Пізні сорти капусти при потребі захищають тіаметоксамом, 250 г/кг, 
0,07-0,09 л/га, дифлубензуроном, 250 г/кг, 0,08-0,12 кг/га; люфенуроном, 50 г/л, 
0,4 л/га, іншими, дотримуючись санітарних вимог щодо збирання врожаю. 

Повсюдно рослини капусти хворітимуть на судинний та слизовий бактеріози, 
осередково спостерігатиметься розвиток фомозу, пероноспорозу. Регулювання 
захворювань досягається через обробки дозволеними фунгіцидами за 
регламентами існуючих технологій. 

У посівах огірків, інших гарбузових культур розвиватимуться баштанна 
попелиця, тютюновий трипс, подекуди павутинний кліщ. При надмірному 
зволоженні, різких перепадах денних і нічних температур розвиватимуться 
бактеріоз, пероноспороз, антракноз, місцями борошниста роса, інші хвороби. 
Хімічний захист овочевих та баштанних культур узгоджують з санітарними 
вимогами. 

Шкідники і хвороби плодових культур 

При збереженні в серпні теплої з помірними опадами погоди в яблуневих 
садах спостерігатиметься шкідливість сисних комах (попелиць, плодових кліщів, 
медяниць, щитівок і несправжніх щитівок). Завершуватиметься розвиток гусені 
яблуневої плодожерки першого покоління, а за подальшого значного зростання 
суми ефективних температур розвиватиметься її друге покоління. Зимові сорти 
яблуні і груші хворітимуть на паршу, плодову гниль, плямистості, у кісточкових 
насадженнях розвиватимуться кокомікоз, клястероспоріоз, інші фітопатогени. 

За надпорогової чисельності шкідників та вогнищ хвороб проводять захисні 
обробки садів дозволеними препаратами відповідно до існуючих систем, 
враховуючи термін очікування перед збиранням врожаю. Проти яблуневої 
плодожерки на початку серпня дерева обприскують феноксикарб, 75 г/л + 
люфенурон, 30 г/л, 1 л/га або хлорантраніліпрол, 200 г/л, 0,150-0,175 л/га з 
додаванням проти парші і плодової гнилі манкоцебу, 800 г/кг, 2-3 кг/га, каптану, 
500 г/кг, 3 кг/га; дитіанону, 700 г/кг, 0,5-1 кг/га; тебуконазолу, 250 г/л, 0,4-0,5 
л/га; проти борошнистої роси додають пенконазол, 100 г/л, 0,3-0,4 л/га; сірку, 
800 г/кг, 6 кг/га; дифеноконазол, 250 г/л, 0,15-0,2 л/га або аналоги. Наприкінці 
серпня зимові сорти яблуні проти парші, плодової гнилі, інших хвороб плодів 
під час зберігання обприскують тіофанат-метилом, 700 г/кг, 1-1,2 кг/га або 
флудіоксоніл, 250 г/кг + ципродиніл, 375 г/кг, 0,75-1 кг/га не пізніше, як за 20 
днів до початку збору врожаю. Відразу після збору врожаю і ще двічі з 
інтервалом 12 днів кісточкові дерева оздоровлюють від кокомікозу 
ципродинілом, 750 г/кг, 0,25-0,3 л/га або тіофанат-метилом, 700 г/кг, 1 кг/га,  
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дотримуючись чергування препаратів і враховуючи строк очікування перед 

збиранням врожаю. Наприкінці літа проти вишневого слизистого пильщика, 

попелиць на вишневих або черешневих деревах проводять обприскування 

фозалоном, 350 г/л, 2,8 л/га або тіаклопридом, 480 г/л, 0,25-0,3 л/га. Обов’язково 

збирають і знищують червиву падалицю, обрізають в’янучі гілки, рихлять ґрунт 

під кронами з метою знищення шкідників, які мігрують в ґрунт на 

заляльковування, знімають павутинні гнізда і т.д. 

Багатоїдні шкідники 

Протягом місяця в посівах кукурудзи та інших товстостеблих культур 
розвиватиметься гусінь стеблового кукурудзяного метелика, шкідливість якої 
зростатиме за встановлення помірно теплої і вологої погоди. При підвищенні 
вдень температури повітря та низької вологості висихатимуть яйцекладки 
метеликів, пригнічуватиметься розвиток щойно відродженої гусені та 
спостерігатиметься її часткова загибель. Чисельність і шкідливість личинок 
стеблового метелика регулюють за наявності 6-8% рослин з гусінню фітофага 
першого і другого віків, проводячи обприскування посівів піретроїдами (карате 
зеон, к.е., рубін, КЕ, 0,2 л/га; децис f-Люкс, КЕ, 0,3 л/га; кайзо, в.г., 0,2 л/га); 
антраніламідами (кораген, к.с., 0,15 л/га), тощо. 

Протягом місяця триватиме літ метеликів підгризаючих совок (озима, 
оклична, іпсилон, інші) другого покоління, відкладання ними яєць та розвиток 
гусені у посівах цукрових буряків, соняшнику, особливо пізніх строків сівби, 
овочевих культур, багаторічних трав, парів. Тепла і помірно волога погода, 
наявність квітучих рослин сприятимуть формуванню та реалізації потенційної 
плодючості самиць совок. Чисельність совок обмежують утриманням парів 
чистими від бур’янів, випуском трихограми на початку та під час масового 
відкладання яєць, розпушуванням міжрядь. За надпорогової чисельності гусені 
молодших віків застосовують суміші фосфорорганічних і піретроїдних 
інсектицидів у половинних нормах відповідно до регламентів існуючих 
технологій. Ефективним у посадках капусти є використання гормональних 
препаратів та інгібіторів синтезу хітину (дімілін, з.п., 0,08-0,12 кг/га; матч, к.е., 0,4 
л/га; номолт, к.с., 0,3 л/га, інші), які використовують відповідно до регламентів 
існуючих технологій. 

Гусінь листогризучих совок другого покоління (капустяна, совка-гамма, 
городня, люцернова, С-чорне, гречкова та ін.) повсюди розвиватиметься і 
шкодитиме овочевим, просапним культурам, багаторічним травам, іншим.  
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При сприятливих гідротермічних умовах можливе істотне збільшення 
чисельності та шкідливості лускокрилих комах. Хімічні засоби використовують за 
перевищення ЕПШ відповідно до регламентів існуючих технологій, 
дотримуючись санітарних правил.  

При цьому використовують фосфорорганічні (золон, к.е., 1,6-2,0 л/га), 
піретроїдні інсектициди (альтекс, к.е., 0,10-0,15 л/га; децис Профі, ВГ, 0,035 л/га; 
децис f-Люкс, КЕ, 0,25-0,3 л/га; сумі-альфа, КЕ, 0,2 л/га; ф’юрі, в.е., 0,1-0,15 л/га, 
або інші). Важливим заходом, що обмежує період живлення гусені совок на 
соняшнику, є передзбиральна десикація культур, яка прискорює їх дозрівання. 

За спекотної посушливої погоди (t° 25...30°С) на пасовищах і узбіччях доріг 
триватиме живлення нестадних видів кобилок, коників. 

В окремих осередках посівів багаторічних трав, цукрових буряків, кукурудзи, 
соняшнику, овочевих та неорних земель, можлива поява та розвиток лучного 
метелика залітної популяції. 

В серпні на стерні зернових колосових культур спостерігатиметься активне 
живлення мишоподібних гризунів та розпочнеться міграція шкідників в посіви 
овочевих та пізніх просапних культур. Після збирання врожаю зернових 
колосових і оранки полів створяться несприятливі умови для життєдіяльності 
гризунів, особливо зеленоїдних форм – сірих полівок. Це змусить їх переселятися 
на плантації соковитих овочевих, пізніх просапних культур, багаторічних трав, на 
зарослі бур’янами узбіччя шляхів та зрошувальних каналів, надалі – на сходи 
озимих культур. 

V Нідерландський День Молока присвячений популяризації ідеї 
прибутковості та ефективності виробництва молочної ферми, а також співпраці 
між Королівством Нідерландів та Україною  в молочному секторі. 

Захід складатиметься із трьох майстер-класів: «Годівля ВРХ», 
«Продуктивність кормів» та «Знання фактів – шлях до успіху». Також, 
відбудуться тренінги з лінійної оцінки ВРХ і сигналів корів з антистресовими 
правилами догляду за тваринами, які проведуть досвідчені експерти 
нідерландського молочного сектору. 

Джерело: www.dutchday.com.ua/2017/ukr 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Африканська чума свиней – що повинні 

знати власники тварин про вірус 

Африканська чума свиней (АЧС) – небезпечне вірусне захворювання, яке 
вражає домашніх та диких свиней, незалежно від породи, віку та статі.  АЧС 
характеризується здебільшого гострим перебігом та проявляється лихоманкою, 
значними крововиливами, синюшністю, змертвінням шкіри, враженнями 
внутрішніх органів та високою смертністю свиней. Характерними для хвороби є 
раптова загибель тварин, підвищення температури тіла до 40,5 – 42,0 ºС, зниження 
апетиту, в’ялість, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, кашель, 
блювота, діарея (іноді з кров’ю), частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, 
параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок, синюшність шкіри та 
червонувато – фіолетові плями черева, підгрудка, вух, п’ятачка та кінцівок. 

Зараження свиней відбувається шляхом безпосереднього контакту (від свині – 
до свині), через ґрунт, незнезаражені корми, предмети догляду й утримання, стічні 
води, транспортні засоби, бродячих тварин, птахів, комах та обслуговуючий 
персонал, при згодовувані харчових відходів, що містять продукти забою хворих чи 
інфікованих тварин.  

Щоб запобігти занесенню вірусу АЧС в господарстві необхідно: 
- утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускаючи їх вигулу та 

контакту з іншими тваринами. 
 обслуговувати тварини лише у змінному спецодязі, використовуючи окремі ־

засоби догляду та інвентар. 
- не дозволяти відвідування господарства та тваринницьких приміщень 

стороннім особам.    
- не купувати тварин у невстановлених для цього місцях та без супровідних 

ветеринарних документів. 
- не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин. 
- не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти 

забою без проварювання. 
- при виявленні трупу дикого кабана або свійської свині негайно необхідно 

повідомити ветеринарну службу. 
Нагадаємо, що питання недопущення збудника АЧС на територію області 

знаходиться під постійною увагою спеціалістів управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області (тел. 0322526929; 0322948836). 
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Департамент екології та природних 

ресурсів Львівської ОДА оголошує 

земельні торги 

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та 

раціонального використання водних об’єктів, Департамент екології та природних 

ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у 

формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними 

об’єктами. 

Торги відбудуться о 11.00 год. 18 вересня за адресою: м. Львів, 

вул.Стрийська,98. 

Департамент екології та природних ресурсів підготовив лоти: 

1.Ставок площею 1,7236 га, розташований на території Соколівської 

сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 

ділянці площею 2,3310 га; 

2.Ставок площею 17,1307 га, розташований на території Великосілківської 

сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на 

земельній ділянці площею 17,1307 га; 

3.Ставок площею 0,0883 га, розташований на території Гуменецької 

сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на 

земельній ділянці площею 0,6554 га; 

4.Ставок площею 0,1167 га, розташований на території Гуменецької 

сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на 

земельній ділянці площею 0,7124 га; 

5.Ставок площею 0,1768 га, розташований на території Волосянківської 

сільської ради (за межами населеного пункту) Сколівського району, на земельній 

ділянці площею 0,3165 га. 

Останній день прийому заяв: 12.09.2017 р. до 16 год.30 хв 
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Держпродспоживслужба запрошує малий бізнес  

оцінити затрати, які він несе через штрафи 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів запрошує 
суб’єктів малого підприємництва взяти участь в оцінці затрат, які бізнес несе 
внаслідок сплати штрафів (прямих і непрямих). 

Такий розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва 
Держпродспоживслужба проводить з метою реалізації Закону України від 18 
травня 2017 року № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин». 

Для визначення розрахунку витрат суб’єктів малого підприємництва на 
виконання вимог регулювання пропонуємо оцінити орієнтовні затрати та внести 
їх у запропоновану форму. 

Заповнені таблиці просимо надсилати на електронну адресу 
(pr@consumer.gov.ua)  Для отримання додаткової інформації звертайтеся за 
телефоном 044-279-48-87 (контактна особа –  Юрій Перегінець). 
Детальну форму анкети-опитувальника Ви можете завантажити за посиланням: 
http://www.consumer.gov.ua/News/2376/Derzhprodspozhivsluzhba_provodit_opituvan
nya_z_metoyu_vivchennya_eksportnikh_mozhlivostey_biznesu 

12 вересня 2017 р. на базі агропромислового холдингу “Астарта” 
(“Агрофірма ім. Довженка) відбудеться Перший Європейський День Ферми 

Вашій увазі пропонується офіційне відкриття та відвідання єдиного в 
Україні фідцентру з детальною екскурсією та вивченням алгоритму його роботи 
– від вирощування до розвезення по господарствам. Потужності кормового 
центру розраховані на забезпечення 10 000 корів на добу. 

Також Ви матимете можливість ознайомитися із молочнотоварною фермою 
ТОВ “Агрофірма ім. Довженко” –  безприв’язне утримання, 700 дійних корів, 
середній надій 10 т/рік, доїльна зала AFIMILK. 

Перший Європейський День Ферми 

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

        Місце проведення: Полтавська обл,  Шишацький р-н, с. Яреськи,                        

вул. Новаторів,26, Будинок культури 
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ПЕРЕЛІК  

місць тимчасового відстою великовагового автомобільного транспорту  

на автомобільних дорогах загального користування Львівської області 

№ п/п Назва автодороги 

Адресна 

прив'язка 

км + 

(ліворуч, 

праворуч) 

Загальна площа 

майданчика, м2 

Кількість машиномісць 

 Наявність об'єктів сервісу 

(пункт харчування, 

торгівля, АЗС, СТО, 

готель, мотель, кемпінг) 

 

д
л
я 

в
ан

та
ж

н
и

х
 

ав
то

м
о

б
іл

ів
 

д
л
я 

л
ег

к
о
в

и
х
 

ав
то

м
о

б
іл

ів
 

1 
М-06 Київ-Чоп км 441+500 

9100 
50 130 Стоянка TIR 

2 М-06 Київ-Чоп км 462+500 7200 25 80 АЗС, кафе,стоянка 

3 М-06 Київ-Чоп  км 473+450 84000 40 8 Стоянка, кафе, мотель 

4 М-06 Київ-Чоп км  497 2490 30   Стоянка 

5 М-06 Київ-Чоп км 499+050 600 10 20 Стоянка 

6 М-06 Київ-Чоп км 518+500 5100 17 35 ТІР Сервіс 

7 М-06 Київ-Чоп км 522+400 25500 9 15 АЗС 

8 М-06 Київ-Чоп км 522+500 57500 13 25 АЗС 

9 М-06 Київ-Чоп км 528 1600 11 40 АЗС 

10 М-06 Київ-Чоп км 530+050 600 10 20 АЗС, 

11 М-06 Київ-Чоп км 530+400 16000 80 160 Стоянка 

12 М-06 Київ-Чоп км 537+000 1400 4 8 Стоянка 

13 М-06 Київ-Чоп км 548+900 750 10 20 АЗС 

14 М-06 Київ-Чоп км 553+150 3825 35 40 Стоянка кафе, АЗС 

15 М-06 Київ-Чоп км 557+200 750 10 20 АЗС 

16 М-06 Київ-Чоп км 558+050 1000 12 24 АЗС WOG 

17 М-06 Київ-Чоп км 567+200 2450 10 20 Стоянка, АЗС,мотель 

18 М-06 Київ-Чоп км 578+750 1200 10 30 АЗС 

19 

М-06 Київ-Чоп км 612+200 

4800 

24 96 Стоянка, Тір –сервіс, кафе, 

мотель 

20 М-06 Київ-Чоп км 620+980 10000 50 130 Стоянка TIR, мотель 

21 М-06 Київ-Чоп км 621+400 17500 30 75.00  Стоянка 

22 М-06 Київ-Чоп км 700+800 1500 20 30 Стоянка, 

23 Під’їзд до м.Львова км 0+300 2275 25 50 Стоянка 

24 Під’їзд до м.Львова км 1+050 7000 50 100 Стоянка 

25 Підїзд до м.Львова км 4+850 6480 45 200  Стоянка 

26 М-09 Львів-Рава Руська км 37+900 2400 12 40 Стоянка 

27 М-09 Львів-Рава Руська км 67+700 22500 50 240 Державний кордон 

28 М-10 Львів-Краковець км 10+250 3600 5 10 Стоянка 

29 М-10 Львів-Краковець км 70+320 100000 100 250 Державний кордон 

30 Західний обхід м.Львова км 6+200 6000 30 40 Стоянка, кафе 

31 Західний обхід м.Львова км 12+300 1400 10 20 АЗС,кафе, 

32 М-11 Львів-Шегині км 17+300 9480 40 30 Стоянка ТІР, 

33 М-11 Львів-Шегині км 74+620 9700 12 24 АЗС 

34 М-11 Львів-Шегині км 80+300 9600 130 220 Стоянка ТІР, 

35 М-12 Стрий-Тернопіль-Знам’янка км 35+100 420 4 12 Стоянка 

36 М-12 Стрий-Тернопіль- Знамянка км 0+250 440 6 15 АЗС 

37 Н-02 Львів-Тернопіль км 51+500 700 8 20 Стоянка 

38 Н-02 Львів-Тернопіль км 84+073 780 10 25 Стоянка 

39 Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів км 389+800 1664 23 69 Стоянка 

40 Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів км 429+200 1500 10 32 Стоянка 

41 Н-10 Стрий-Ів.Франківськ-Чернівці км 18+330 252 4 10 Стоянка 

42 Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 48+900 750 30 50 Стоянка, ВАТ Будкераміка 

43 Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 130+900 3000 20 30 Стоянка 

44 Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 156+203 400 18 15 Стоянка 

45 Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 10+000 759 4 7 Стоянка 

46 
Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 53+100 

180 
6 12 АЗС 

47 

Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 69+600 

400 

8 20 Стоянка 

48 

Р-15 Ковель-В.Волинський-

Жовква 

км 89+914 

528 

6 16 Стоянка 

49 

Р-15 Ковель-В. Волинський-

Жовква 

км 140+050 

1224 

4 14 Стоянка 

50 

Р-15 Ковель-В. Волинський-

Жовква 

км 157+700 

500 

5 30 Стоянка 

51 

Р-15 Ковель- Червоноград-

Жовква 

км 155+520 

280 6 20 

Стоянка 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Джерело: www.poultryukraine.com.ua 
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Джерело: www.decentralization.gov.ua 

ОТГ можуть подавати заявки на отримання грантів  

для реалізації проектів з енергоефективності 

Програма “U-LEAD з Європою” в рамках окремого доручення проекту 
«Реформа в сфері енергоефективності України», запрошує об’єднані 
територіальні громади, подавати заявки на отримання грантів для впровадження 
заходів з підвищення енергетичної ефективності. 

До участі в конкурсі запрошуються виключно об’єднані територіальні 
громади (ОТГ), в яких проведено вибори та існує відповідний протокол виборчої 
комісії. 

Максимальна сума гранту не повинна перевищувати 140 000,00 (ста сорока 
тисяч гривень). 

Очікуваний період надання грантової підтримки: Вересень – Листопад 
2017р. 

Передбачаєтьтя надання 15 грантів. Кожний заявник (учасник) може 
отримати тільки один грант. 

Заявки мають бути отримані не пізніше 17:00 год., 5 вересня 2017 року. 
Заявки, подані із запізненням, неповні або такі, що не відповідають 

основним умовам, не будуть розглядатися. 
Заявки можна подавати електронною поштою або кур’єром. 
Адреси адміністраторів конкурсу для подачі заявок ОТГ із зазначених 

областей: 
адміністрування грантів у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-

Франківський, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, 
Чернівецькій областях забезпечує Чернівецька міська громадська організація 
«Бізнес-центр», зареєстрована за адресою, м. Чернівці, вул. Кобилянської, 20, 
сonsult_cv@ukr.net, телефон для довідок: 0372-585-572; 

адміністрування грантів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, 
Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Херсонській областях забезпечує 
Луганське Регіональне відділення Асоціації міст України зареєстроване за 
адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 22, оф. 302, boyko.amu@gmail.com, 
телефон для довідок 050-281-45-68; 

адміністрування грантів у Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, 
Харківській, Чернігівській, Черкаській областях забезпечує Житомирська ГО 
«Грінері», зареєстроване за адресою м. Житомир, вул. Народицька, 21,                 
кв. 107, greenery.zt@gmail.com, телефон для довідок: 066-904-39-29; 
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Джерело: www.lnau.lviv.ua 

Торгова місія до Китаю  

(в рамках виставки FHC 

China 2017) 

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

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

В програмі місії: участь у FHC China, а також візити на підприємства, 
неформальні нетворкінгові заходи з китайськими партнерами, тощо. 

Окрім того, компанії мають можливість долучитися до експозиції на 
українському колективному стенді загальною площею до 72 м2, розрахованому 
для презентації 8 компаній та зони для B2B зустрічей. 

Наразі кожна компанія може отримати стенд площею 9 м2 або 4.5 м2. 
Вартість платна та покриває будівництво, дизайн та оренду стенду, 
електроенергію, друк маркетингових матеріалів та організаційний внесок. 

 Компанії-представники малого та середнього бізнесу можуть подати заявку 
на грант від Western NIS Enterprise Fund для отримання фінансової допомоги на 
покриття до 50% витрат на участь у виставці FHC China. 

У разі будь-яких питань, просимо звертайтесь до менеджера напряму  Бізнес-
можливості  Інни Буряк: +380(67) -828-20-35, iburiak@epo.org.ua 

Щодо експортних консультацій – будь ласка, звертайтесь до керівника 
напряму “Послуги для експортерів” Сергія Малиновського:  +380(67) 524-85-
10,smalinovskiy@epo.org.ua  
Джерело: www.epo.org.ua 

XVII Міжнародний науково-практичний форум 

«Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій» 

20-22 вересня 2017 р. Львівський національний аграрний університет 
запрошує взяти участь у роботі XVIIІ Міжнародного науково-практичного 
форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 
територій», який відбудеться у ЛНАУ, м. Дубляни, вул. Володимира Великого,1. 

У ході форуму відбудеться cім тематичних міжнародних науково-практичних 
конференцій. Детальна інформація: www.lnau.lviv.ua 
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Джерело: www.uaz-upi.com 

ТОВ “Укравтозапчастина” закуповує  

сільськогосподарську продукцію в обмін на техніку 

ТзОВ “Укравтозапчастина” постачає трактори та сільгосптехніку, запасні частини, шини, 

акумуляторні батареї та інший товар в умовний обмін на закупівлю наступної 

сільськогосподарської продукції: 

• Ячмінь фуражний 3 класу, ДСТУ 3769-98 

Вологість, не вище 14.5% 

Натурна вага, не нижче 610 г/л 

Смітна домішка, не вище 2.0% 

Зернова домішка, не вище 8.0% 

Мінімальна партія, від 330 тон (за згодою від автомобіля). 

 • Пшениця продовольча 2 класу, ДСТУ 3768:2010 

Вологість, не вище 14.0% 

Натурна вага, не нижче 780 г/л 

Білок, не нижче 12.5% 

Клейковина, не нижче 23.0% 

Число падіння, не менше 230 сек. 

Смітна домішка, не вище 8.0% 

Зерна, ушкоджені клопом – черепашкою, не вище 2.0% 

Фузаріозні зерна – не допускається 

Зараженість шкідниками – не допускається 

Мінімальна партія, від 500 т (за згодою від автомобіля). 

 • Пшениця продовольча 4 та 5 класів, ДСТУ 3768:2010 

Вологість, не вище 14.0% 

Натурна вага, не нижче 760 г/л 

Білок, не нижче 11.5% 

Клейковина, не нижче 20.0% 

Число падіння, не менше 220 сек. 

Смітна домішка, не вище 2.0% 

Зернова домішка, не вище 8.0% 

Зерна, ушкоджені клопом – черепашкою, не вище 2.0% 

Фузаріозні зерна – не допускається 

Зараженість шкідниками – не допускається 

Мінімальна партія, від 500 т (за згодою від автомобіля). 

  • Пшениця продовольча 3 класу, ДСТУ 3768:2010 

Вологість, не вище 14.0% 

Натурна вага, не нижче 730 г/л 

Білок, не нижче 10.5% 

Клейковина, не нижче 17.0% 

Смітна домішка, не вище 2.0% 

Зернова домішка, не вище 10.0% 

Зерна, ушкоджені клопом – черепашкою, не вище 2.0% 

Фузаріозні зерна – не допускається 

Мінімальна партія, від 500 т (за згодою від автомобіля). 

Контактна особа: Ворожбіт Роман Олександрович (050) 414-34-49 
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Джерело: www.sfs.gov.ua 
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З СУМОМ ТА ТЕПЛИМИ СПОГАДАМИ ПРО ВЕЛИКУ ЛЮДИНУ 

Вчені-аграрники Львівського національного аграрного 

університету та практики сільськогосподарського виробництва 

Львівщини з глибоким сумом сприйняли звістку про 

завершення життєвого шляху одним з найбільш авторитетних і 

пошановуваних вчених вітчизняної  аграрної науки академіка 

Володимира Васильовича Юрчишина. 

Його життєве кредо – послідовно слугувати інтересам села і селянства,  що 

базувалось на глибокому розумінні фундаментальних основ аграрної науки та 

досконалому знанні практики сільськогосподарського виробництва, людська 

простота і доступність, вроджена шляхетність тривалий час слугували  зразком 

для багатьох поколінь науковoї молоді та критерієм порядності для вітчизняної  

вченої спільноти. 

Найбільш складні наукові проблеми Володимир Васильович завжди розглядав 

через призму захисту інтересів села і селянська, що були справжніми джерелами 

його наукової творчості і метою його життя. Не завжди доля була прихильною і 

справедливою по відношенню до нього, але це лише робило його більш 

наполегливим і цілеспрямованим. 

Науковці і господарники Львівщини завжди прислуховувались до порад 

відомого вченого, який з великою повагою ставився до людей, практичний досвід 

яких  був для нього мірилом об’єктивності наукових теорій і розробок. 

Пам’ять про Володимира Васильовича Юрчишина – селянського сина і 

патріота, порядну і доброчесну людину, відомого науковця і наукового педагога, 

що любив і розумів село і селян, якому присвятив свою багаторічну працю, 

назавжди залишиться у наших серцях. 

Висловлюємо свої щирі співчуття непоправної втрати рідним, колективу 

вчених, з якими академік В.В.Юрчишин тривало і плідно співпрацював на благо 

нашого народу та села.  

Хмиз Н. С., директор Департаменту АПР Львівської ОДА 

Костирко І. Г., д.е.н, проф. Львівського НАУ 

Парубочий Й. С., колишній керівник с.-г. підприємства, лауреат Державної 

премії ім.Т. Г. Шевченка 

Черевко Г. В., д.е.н, проф. Львівського НАУ 

Липчук В. В., д.е.н, член.-кор. НААНУ, проф. Львівського НАУ 

Губені Ю. Е., д.е.н, проф. Львівського НАУ 

Мороз Д. В., к.е.н., радник ТзОВ “Агро ЛВ Лімітед” 

Комар П. О., к. с.-г. н., державний службовець 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста броколі 4,50 8,80 12,00 

Капуста савойська 7,00 7,00 7,00 

Капуста білоголова 5,00 5,00 5,00 

Баклажан синій 6,00 6,00 67,00 

Картопля стандарт 2,50 3,20 4,00 

Морква 6,00 6,00 6,00 

Буряк столовий 4,00 4,00 4,050 

Кабачок 5,00 5,00 5,00 

Огірок корнішон 11,00 11,50 12,00 

Помідор салатний червоний 4,50 4,50 4,50 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

8,00 8,00 8,00 

Квасоля спаржева стручкова 15,00 15,00 15,00 

Редька біла 14,00 14,50 15,00 

Часник 28,00 39,00 50,00 

Цукіні 8,00 8,50 9,00 

Салат 9,00 9,00 9,00 

Гриб глива 29,00 29,00 29,00 

Груша 8,00 13,30 20,00 

Ожина 15,00 15,00 15,00 

Диня 15,00 16,00 17,00 

Кавун 5,00 5,80 6,50 

Яблуко Гала  11,00 11,00 11,00 

Слива 11,00 13,00 15,00 

Малина садова червона 30,00 30,00 30,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

14,50 15,80 17,00 

Куряче стегно 61,00 61,00 61,00 

Короп. жив 72,00 72,00 72,00 

Щука жив. 190,00 190,00 190,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 18.08.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 

2017 / № 15 (62) 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

День поля «Вирощування 

лікарських рослин на 

присадибних ділянках» 

16 серпня 2017 р. 

Полтавська обл.  

Лубенський р-н,  

с. Березоточа, Дослідна станція 

лікарських рослин  Інституту 

агроекології і 

природокористування НААН 

www.agroeco.org.ua 

Kультурно-спортивне свято 

присвячене  26-річчю 

Незалежності України 

«Козацькі забави» 

03 вересня 2017 р. 
Львівська обл., 

Миколаївський р-н, 
с. Тростянець 

www.loda.gov.ua 

I Міжнародний Бізнес-

Форум  «Агробізнес: стратегія 

розвитку,нові технології і 

фінансові рішення» 

07-08  вересня 2017 р. 

м. Київ, 

Парк-готель  “Голосіїво”, 

Пр-т 40 річчя Жовтня 

www.business-format.com.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 

Міжнародний день 

свиноферми 
04 жовтня 2017 р. 

Київська обл., 

смт. Глеваха,  

«UBI КОНФЕРЕНЦ ХОЛ» 

вул. Підприємницька, 10 

www.pigday.com.ua 

VІІ Міжнароднa науково-

практичнa конференція 

«Ветеринарні препарати: 

розробка, контроль якості 

 та застосуванння» 

04-05 жовтня 2017 р. 

м. Львів, 

ДНДКІ ветеринарних 

препаратів та кормових 

добавок, вул. Донецька, 11 

www.scivp.lviv.ua 

Конференція 

 «Свинокомплекс 2017» 
18–19 жовтня 2017 р. 

м. Львів, 

Львівський будинок учених 

вул. Листопадового чину, 6 

www.agrotimes.net 

Міжнароднa науково-практичнa 

конференція «Агробізнес в 

Україні: глобальні виклики та роль 

економічної науки» 

09-10 листопада 2017 р. 

 

м. Київ, 

Київський національний 

економічний університет 

 імені Вадима Гетьмана  

www.agroconf.org 

Зарубіжні події 

XVIII Міжнародний конгрес 

промоції овочів та ягід 

19-20 вересня  2017 р. 

 

Польща, 
м. Варшава 

www.kups.org.pl 

Аграрний Інноваційний Саміт 2017 

Agri Innovation Summit  2017 
11-12 жовтня 2017 р. 

Португалія, 
м. Лісабон 

www.aislisbon2017.com 

Дні органічних інновацій   

Organic Innovation Days 
15-17 листопада 2017 р. 

Бельгія 
м. Брюссель 

www.tporganics.eu/organic-innovation-days 

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).  
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