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Львівська обласна рада 

заслухала інформацію про 

стан сільськогосподарських 

угідь 

19 вересня відбулася чергова сесія Львівської обласної ради на якій 
розглянуто ряд актуальних питань щодо внесення змін в окремі програми 
обласного бюджету, зміни  меж територій окремих територіальних громад, 
підтримано виділення спецдозволів на надрокористування і заслухано інформацію 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації щодо контролю 
за забрудненням грунтів, сільськогосподарських угідь пестицидами та 
агрохімікатами. 

У інформаційній довідці галузевого департаменту зазначено, що територія 
Львівської області розорана на 58,9 %, але в центральній та південній частині 
розорано більше 80 % земель.  Посівні площі на Львівщині в 2017 році становить 
676,8 тис.га, в т.ч. під зерновими культурами  295,7 тис.га. Водночас, під ведення 
органічного сільського господарства на Львівщині є 2000 га землі. 

Станом на 01 вересня 2017 року агрохімічне обстеження земель 
сільськогосподарського призначення в господарствах області проведено  на площі 
21,2 тис.га. 

За вмістом гумусу на Львівщині переважають площі з середнім (192,1 тис.га 
або 38,6%) та низьким (148,2 тис.га або 29,8%) ступенем забезпечення. 
Середньозважений показник гумусу по області становить 2,67%. 

У Комплексній програмі підтримки та розвитку агропромислового 
виробництва Львівської області на 2016-2020 роки передбачена фінансова 
підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського господарства у вигляді 
дотацій на площу угідь, на яких проводяться заходи із збереження та відтворення 
родючості грунтів з обсягом фінансування на 2017 рік в сумі 1,2 млн.грн. 

У 2016 році підтримкою скористалися 28 господарств,  що провели заходи із 
збереження грунтів на площі 3,6 тис.га.  

Станом на 18 вересня 2017 року участь у зазначеній програмі прийняли                                        
15 господарств, які провели  заходи на площі 1094 га.   

     
Джерело: Львівська Аграрна палата 
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На Самбірщині відбулося свято 

врожаю «Обжинки-2017» 

01 жовтня в Бісковицькій об’єднаній 
територіальній громаді Самбірського району 
відбулося свято врожаю «Обжинки-2017». 

З вітальними словами до учасників свята звернулися директор Департаменту 
агропромислового розвитку львівської облдержадміністрації Наталія Хмиз та 
очільники Самбірського району Микола Фрей і Віталій Кімак.  

Наталія Хмиз відзначила, що відродження традиції проведення свята врожаю 
на Самбірщині дуже важливе і актуально, що подібну ініціативу здійснили за 
підтримки об’єднаної громади району. «Фермери і аграрії загалом навчились 
долати природні і економічні негаразди та здобули цьогоріч  щедрі врожаї», -  
наголосила Наталія Хмиз. 

В межах свята почесними грамотами департаменту агропромислового 
розвитку Львівщини та Самбірської районної ради відзначено найкращих 
агровиробників району, зокрема фермерів.  

Присутній на святковій події уповноважений від Львівської Аграрної палати, 
фермер Іван Кільган підкреслив важливість підтримки фермерського руху для 
задоволення продовольчої безпеки і актуальність ініціатив об’єднаних громад у 
проведенні культурних заходів із відзначення кращих аграріїв Самбірщини для 
відродження національних традицій.  

Учасники святкового заходу мали змогу також ознайомилися з кулінарними 
традиціями Галицької кухні і послухати виступи творчих колективів Самбірського 
району. Короткий фотозвіт з події  представлено  на стор. 40 видання. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині відбувся 

 фестиваль медоварів  

23-24 вересня у місті Винники на Львівщині відбувся перший фестиваль 
питного меду. Продукцію бджільництва в рамках дводенного фестивалю 
представили пасічники Західної України, а також виробники сиру.  

Із вітальним словом до учасників фестивалю звернувся мер міста Винники 
Володимир Квурт, віце-президент Спілки пасічників України Володимир Дмитрук, 
голова осередку ГО «Гільдій медоварів Україна» на Львівщини Василь Звізло та ін.  

Присутній на заході уповноважений Львівської Аграрної палати, бджоляр 
Мирон Струк обговорив з пасічниками області питання розширення і координації 
співпраці, зокрема стосовно представлення продукції пасічників на різних 
майданчиках у Львові та області з метою популяризації продукції галузі і обміну 
досвідом та практиками.  

В рамках фестивалю відбулися тематичні майстер-класи, виступи творчих 
колективів міста Винники і конкурси щодо визначенні найкращих питних медів.  
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Громадськість Львівщини дізналася 

 про пріоритети діяльності 

Держпродспоживслужби області 

26 вересня відбулося чергове засідання комісії Громадської ради при 
Департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. На 
цьому засіданні представники громадських організацій заслухали інформацію про 
сучасний стан, напрями реформування і пріоритети діяльності Головного 
управління Держпродспоживслужби на Львівщині.  

Директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз поінформувала про те, що існує висока 
ймовірність, що в 2018 році фінансування ветеринарної служби (у складі 
Держпродспоживслужби) буде здійснюватися з державного, а не обласного 
бюджету. 

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби області Євген 
Баркит та перший заступник Ростислав Волошин розповіли присутнім  про кроки 
щодо оптимізації мережі ветеринарних лабораторій в області, діяльність із 
виявлення фальсифікованих і небезпечних продовольчих товарів та відповіли на 
інші актуальні питання стосовно діяльності фахівців служби. 

Голова галузевої комісії громадської ради, науковець і громадський діяч 
Григорій Седіло відзначив, що після формування єдиної цілісної структури 
Держпродспоживслужба має працювати краще і злагодженіше. 

Наталія Хмиз звернула увагу, що незважаючи на окремі ―гострі‖ питання в 
діяльності Держпродспоживслужби області, покращення їх діяльності на ринках 
вже відчувається, зокрема при виконанні функцій з забезпечення належної 
безпечності продукції. Проте, необхідно і в подальшому виявляти ще 
незареєстрованих у встановленому порядку виробників продовольчих товарів в 
області.  
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Ростислав Волошин відзначив, що в 2017 році дозвіл на експорт продукції до 
ЄС вже одержало два підприємства: ТОВ «Буський консервний завод»i ПАТ 
«Львівський холодокомбінат». В поточному році вже  проведено 145 позапланових 
перевірок, що дозволило виявити 27 порушень норм та правил. 
Держпродспоживслужба Львівщини планує також завершити до кінця жовтня п.р. 
реорганізацію мережі ветеринарних лабораторій на ринках. За словами Ростислава 
Волошина, служба вже розглянула в 2017 році понад 330 звернень громадян щодо 
захисту прав споживачів.  

Не оминула комісія і розгляд питання щодо масового отруєння людей у Львові 
після споживання риби. Очільники Держпродспоживслужби у Львівській області 
відзначили, що торгівля зазначеною продукцією здійснювалася нелегально.   

Керівники Держпродспоживслужби області також окреслили перспективні 
кроки, які необхідно завершити в поточному році, зокрема підвищити рівень 
акредитації двох ветеринарних лабораторій регіону і завершити реорганізацію 
мережі ветеринарних лікарень.  

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика наголосив на обставині, 
що інформація про діяльність  Держпродспоживслужби області  повинна бути 
більш публічною і краще висвітлюватися у ЗМІ, зокрема і у «Віснику Агрофорум».  

На думку заступника голови комісії Ігоря Хміля, необхідно посилити 
співпрацю між інституцією, пасічниками та агровиробниками області. 

Члени галузевої комісії Громадської ради висловили власні пропозиції щодо 
подальшої конструктивної співпраці.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині обговорили 

питання аудиту використання 

сільськогосподарських угідь 

20 вересня під головуванням голови 
Львівської обласної державної 
адміністрації Олега Синютки відбулася 
робоча нарада щодо результатів 
проведення першого етапу аудиту 
використання сільгоспугідь в області, 
який тривав  до 15 вересня.  

Участь у нараді прийняли голови райдержадміністрації області, фахівці 
Держгеокадастру, представники громадських організацій, зокрема президент 
Львівської Аграрної палати  Павло Музика, голова управи ЛАП Ігор Вуйцик, 
голова Асоціації фермерів та приватних землевласників  Львівщини Ярослав 
Кардаш, голова ГС «Аграрії Львівщини» Юрій Одноріг та інші.  

Директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз  представила аналітичний матеріал стосовно 
повноти одержаної інформації від районів області щодо землекористування. 
Посадовець у своєму виступі, зокрема зазначила, що розуміння реального стану 
землекористування в районах забезпечить повноту сплату податків, дасть 
можливість (при потребі) виставити земельні ділянки державної власності на 
аукціони та посилить контроль за додержанням агровиробниками сівозмін.  

Представник  Держгеокадастру у Львівській області Богдан Лещук відзначив, 
що фахівці відомства зараз також здійснюють аудит використання земель 
державної власності.   

Очікується, що другий етап аудиту використання земель 
сільськогосподарського призначення триватиме в районах Львівщини до                        
15 жовтня 2017 року. 

За результатами наради голова Львівської ОДА дав доручення представникам 
правоохоронних структур перевірити ряд викладених під час наради фактів 
стосовно землекористування в окремих районах області.   

28 вересня Прокуратура Львівської області оприлюднила інформацію про те, 
що за клопотанням Золочівської місцевої прокуратури, судом накладено арешт на 
52 га земельної ділянки розташованої на території однієї із сільських рад 
Перемишлянського району, яку самовільно зайняло підприємство та незаконно 
здійснювало сільськогосподарську діяльність. 

Крім того, Червоноградська місцева прокуратури подала позов до 
Господарського суду Львівської області з метою повернення у інтересах держави 
земельну ділянку водного фонду площею майже 150 га вартістю понад 19 млн грн.  
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині розповіли про захист 

 об’єктів інтелектуальної власності 

29 вересня  на базі Інституту сільського 
господарства карпатського регіону НААН   у 
селі Оброшино відбувся майстер-клас 
«Практичні аспекти захисту об’єктів  права 
інтелектуaльної власності». 

Із вступним словом до учасників майстер-класу звернувся перший заступник 
директора інституту Григорій Коник, який наголосив на важливості правильної 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності аграрної науки для підвищення 
зацікавленості в сучасній науково-дослідній роботі.   

В межах майстер-класу представники наукових установ системи Національної 
академії аграрних наук (НААН) з областей Західного регіону України дізналися від 
фахівців відділу інформаційного забезпечення інноваційного розвитку та 
інтелектуальної власності НААН Людмили Лук’янчук та Оксани Вербової про 
практичні аспекти захисту об’єктів авторського права. 

Учасники заходу також детально 
розглянули питання створення та 
використання об’єктів інтелектуальної 
власності із елементами ноу-хау і 
здійснення  їх правильного обліку у складі 
нематеріальних активів наукових установ 
та підприємницьких структур. 

Світовий досвід свідчить, що 
ефективна комерціалізація результатів 
наукової діяльності є одним із стимулів 
для підвищення інноваційної активності 
наукових установ України.     
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На Львівщині зафіксовано 

перший спалах захворювання 

свиней на  АЧС 

26 вересня Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області 
зафіксувало в особистому селянському господарстві в селі Грозьово 
Старосамбірського району, перший спалах захворювання африканської чуми 
свиней. 

Відповідно до результатів діагностичного дослідження патматеріалу від 
свиноматки, що загинула, фахівці встановили збудника африканської чуми свиней. 

27 вересня відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної 
комісії при Львівській облдержадміністрації та обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо заходів локалізації 
та ліквідації осередку АЧС в Старосамбірському  району під головуванням першого 
заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.. 

Комісіями ухвалено рішення про створення 3-кілометрової зони захисту 
навколо епізоотичного осередку – території, що оточує неблагополучний пункт 
Грозьове Старосамбірського району та з південно-східної сторони частини                          
с. Дністрик Старосамбірського район. А також 10-кілометрову зону спостереження 
від зовнішньої межі зони захисту куди входять території сіл: с. Плоске, с. Мшанець,                  
с. Дністрик, с. Виків,  с. Бабина та с. Головецько Старосамбірського району. 

Спеціалісти Держпродспоживслужби разом із Нацполіцією цілодобово 
контролюватимуть автошляхи, а на території лісогосподарств Старосамбірському 
районі проведуть пошукові роботи з виявлення носіїв інфекції серед диких кабанів 
та їх депопуляції. 

За підсумками засідання комісії затвердили план заходів із недопущення 
розповсюдження та ліквідації захворюваності на АЧС та ухвалили рішення про 
виділення з резервного фонду коштів для  відшкодування знищених свиней в зоні 
осередку АЧС.  

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 

У річку Західний Буг випустили 

880 кілограм риби 

Всього у річку Західний Буг випустили 34 тис особин риб, загальною вагою –  
880 кг. 

Участь у заході взяли: директор департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської ОДА Руслан Гречаник, представники департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської ОДА, Львіврибохорони,  депутати Львівської 
обласної ради, природоохоронні громадські організації, рибалки.  

Цей природоохоронний захід має на меті не допустити заростанню річки, 
підтримати сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан. На виконання 
заходу з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 
Львівській області виділено кошти в сумі 100,0 тис грн. 

Випуск провели в таких місцях: м. Камянка-Бузька міст на Забужжя                                
р. Західний Буг, смт. Добротвір міст через р. Західний Буг, м. Червоноград район                        
2 Шахти, Пустомитівський район кільцева дорога р. Західний Буг. 

Нагадаємо, що за результатами конкурсу екопроектів «Краща громадська 
екологічна ініціатива», який проводив департамент екологгії та природних 
ресурсів облдержадміністрації, одним з переможців визнали громадську 
організацію «Асоціація виробників рибної галузі», яка і подала ідеєю 
впровадження проекту «Очистка басейну річки Західний Буг», у межах якої і 
відбулося зариблення. 

30 вересня відбувся ключовий 
природоохоронний захід – зариблення  річки 
Західний Буг природними біомеліораторами 
білим амуром, товстолобиком строкатим, 
товстолобиком білим.  
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Виробники Львівщини  

стали переможцями на 

фестивалі крафтових сирів 

23-24 вересня в Києві відбувся наймасштабніший Фестиваль крафтових сирів 
України «Cheese Awards Day». Вперше більш ніж  40 виробників з усієї України 
привезли свої кращі сири та розказали про їх виробництво. 

Львівщина була представлена продукцією сироварень «Джерсей»,                               
«З гарбузового раю» та ТзОВ «Еко Газда». 

Журі, до складу якого увійшли зірки кулінарії обрали найкращі в                               
26 номінаціях на конкурсі «Ukraine Cheese Awards Day 2017». За результатами 
голосування львівські виробники стали переможцями в декількох номінаціях, 
зокрема: Львівська сироварня «Джерсей» перемогла у трьох номінація за сири 
«Писанка», «Батяр», «Волошка»; Сироварня «З гарбузового раю» в номінації 
«Свіжий кисломолочний сир з коров’ячого молока»; Крафтова сироварня «Газда» 
в номінації  «Сир з коров’ячого молока  зріючий в розсолі».; Сертифікати до Італії 
на професійний майстер-клас сироваріння отримали сироварні «Еко Газда» 
та  «Джерсей». 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 
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Джерело: www.galexpo.com.ua/agro 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 
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Джерело: www.minagro.gov.ua 

 
У Мінагрополітики оголошено 

конкурси на посади нової 

держслужби 

В рамках урядової реформи державної служби, у Мінагрополітики 
оголошено конкурси на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ та 
проводиться робота зі створення двох Генеральних директоратів – Директорату 
безпечності та якості харчової продукції та Директорату стратегічного 
планування і євроінтеграції. Метою реформування є підвищення якості 
державної служби через фокусування міністерства на своїй головній функції – 
формуванні державної політики та значному посиленні кадрового складу 
державної служби. 

Зокрема, конкурси оголошені на наступні посади: 
- генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової 

продукції; 
- генеральний директор Директорату стратегічного планування та 

євроінтеграції. 
Основними завданнями Генеральних директоратів є: 
- забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу 

стану справ у сфері його компетенції, вироблення альтернативних варіантів 
розв’язання існуючих проблем; 

- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної 
політики; 

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері його компетенції. 
Також стартують конкурси на посади державних експертів: 
- державний експерт експертної групи стратегічного планування 

Директорату стратегічного планування та євроінтеграції; 
- державний експерт експертної групи бюджетного планування Директорату 

стратегічного планування та євроінтеграції. 
Конкурси мають спеціальні вимоги: окрема конкурсна комісія 

складатиметься з 10 чоловік (7 – представники Міністерства, 3 – залучені 
експерти). Перед початком роботи члени комісії пройдуть спеціальне навчання у 
НАДС. Конкурс супроводжуватиметься відеофіксацією, яка буде додатком до 
протоколу результату конкурсу. Це забезпечить прозорість та якість його 
проведення. Після заповнення штатного розпису Генерального директорату 
більше ніж на 50% – буде видано наказ про початок здійснення директоратом 
повноважень. 

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись за 
посиланням: https://career.gov.ua/site/vacantions-search 

https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
https://career.gov.ua/site/vacantions-search
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Джерело: www.agropolit.com 

Аграрні асоціації просять Кабмін 

вирішити проблему блокування 

податкових накладних 

Найбільші аграрні асоціації України надіслали офіційне звернення до прем’єр-
міністра та міністра юстиції з проханням якомога скоріше зареєструвати наказ 
Міністерства фінансів від 18 вересня № 776, що вирішує проблему з блокуванням 
податкових накладних, через яку велика кількість підприємств не може реалізувати 
зібраний врожай.  

Звернення підписали Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР), Асоціація 
виробників молока, асоціація «Свинарі України», Аграрний союз України, 
Українська аграрна конфедерація та Український клуб аграрного бізнесу. 

«Ми відправили колективне звернення від імені усіх найбільших аграрних 
асоціацій до прем’єр-міністра та міністра юстиції з проханням якомога скоріше 
зареєструвати цей наказ Мінфіну в Міністерстві юстиції. Якщо вони бачать в ньому 
недоліки й необхідність допрацювання, то матимуть можливість внести подальші 
зміни. Ми й самі маємо ряд пропозицій, але зараз гальмувати цей наказ не можна, 
інакше це буде злочин проти всієї сільськогосподарської галузі», – наголосив 
заступник голови ВАР Михайло Соколов. 

Нагадаємо, нормальна торгівля сільськогосподарською продукцією стала 
неможлива у зв’язку з роботою автоматичної системи зупинки реєстрації 
податкових накладних. Ця програма відносить операції аграрних підприємств до 
розряду фіктивних, оскільки вони закуповують одні товари (засоби захисту рослин, 
насіння, мінеральні добрива та ін.), а продають зовсім інші (пшеницю, ячмінь, 
соняшник тощо). Розблокування податкової накладної відбувається шляхом подачі 
до ДФС так званої технологічної карти, яка надає інформацію про діяльність 
підприємства. Реєстрація техкарт проводиться співробітниками податкової вручну 
за рішенням спеціальної комісії в ДФС, що в масштабах всієї галузі займе тривалий 
час. Саме тому згаданий наказ Мінфіну передбачає автоматичну (а не шляхом 
рішення комісії) реєстрацію технологічних карт для всіх сільськогосподарських 
підприємств, що були платниками ПДВ за спецрежимом у 2016 році або є 
отримувачами бюджетних дотацій цього року. 

У своєму зверненні аграрії наголосили, що більшість рослинницької продукції 
реалізується восени після збирання врожаю, тому проблеми в роботі системи і 
ДФС загрожують створенням штучної кризи у всьому рослинництві і потребують 
негайного вирішення. 

Неможливість реєстрації податкової накладної, що є передумовою надання 
податкового кредиту покупцеві, призводить до призупинення оплати за 
відповідними договорами купівлі-продажу і відповідно ставить під загрозу зриву 
проведення осінніх польових робіт. Зазначене спричинить колапс 
агропромислового комплексу України, різке зростання цін та дефіцит цілої низки 
харчових продуктів», – йдеться у зверненні. 
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Bступили в силу додаткові торговельні 

преференції ЄС для України 

1 жовтня, вступило в силу рішення Європейського Союзу про надання Україні 
додаткових торговельних преференцій, яке діятиме протягом 3-х років. 

Додаткові торговельні преференції передбачають повну лібералізацію імпорту 
з України взуття, пігментів і препаратів на основі діоксиду титану, мідних та 
алюмінієвих виробів, електронної апаратури для відтворення зображення. 

Відповідний Регламент надає додаткові нульові тарифні квоти для 
українського меду – 2,5 тис.тонн, кукурудзи та борошна з неї – 650 тис.тонн, 
ячменю та борошна з нього – 350 тис. тонн, пшениці та борошна – 65 тис.тонн. 
Окрім того, додається квота на ячмінну крупу – 7,8 тис.тонн, овес – 4 тис.тонн, 
оброблені томати – 3 тис.тонн та виноградний сік –  500 тонн. 

Що стосується тарифних квот на зернові, то вони будуть відкриті з 1 січня 
2018 року, оскільки їх застосування потребуватиме прийняття окремого 
імплементаційного регламенту Європейської Комісії. 

Варто нагадати, що ці преференції не замінюють, а інтегровано доповнюють 
умови торгівлі, визначені в Угоді про асоціацію. 

Джерело: www.me.gov.ua 

В Україні змінилися правила 

будівництва свиноферм 

Низка вимог щодо реконструкції/будівництва виробничих потужностей 
тваринницьких господарств в Україні змінилися у 2017 р. 

Про це говориться у повідомленні Асоціації свинарів України. 
Так, згідно із законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» та «Про оцінку 
впливу на довкілля»: 

- категорії складності об'єктів містобудування замінено класом наслідків 
(відповідальності); 

- скасовано окремий вид документу, який дає право на виконання будівельних 
робіт  – декларацію про початок виконання будівельних робіт; 

- змінено норми, що регулюють отримання дозволу на виконання будівельних 
робіт; 

- зміни відбулися щодо включення в проектну документацію результатів 
оцінки впливу на довкілля і необхідності подання таких результатів для отримання 
дозволу на виконання будівельних. 

Джерело: www.agroportal.ua 
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Джерело: www.iae.kiev.ua 

30 сільгосппідприємств отримали 

понад 70% загального обсягу 

бюджетних дотацій 

Розподіл бюджетної дотації в рамках програми 2801580 «Фінансова 
підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Бюджетна дотація для 
стимулювання виробництва сільгосппродукції», що передбачає використання 
механізму квазіакумуляції ПДВ, за результатами шести виплат вирізняється 
значною нерівномірністю, відзначив завідувач відділу фінансово-кредитної та 
податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки»  НААН Леонід Тулуш. 

Частка птахівничих підприємств у бюджетних дотаціях за липень не 
перевищила встановлений ліміт у 50%. Проте сукупно з початку року вона 
складає майже 55%, що суперечить нормі, передбаченій пунктом 4, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №83. Це є наслідком 
некоректного нарахування дотацій у травні-липні за березень-травень, в яких 
частка птахівничих підприємств значно перевищувала встановлений ліміт у 50%, 
перевищивши, наприклад, у червні (по дотаціях за квітень) рекордну позначку у 
66%. 

Бюджетну дотацію за липень змогли отримати понад 800 суб’єктів 
господарювання, або понад 37% від загальної кількості, внесених у Реєстр 
отримувачів бюджетних дотацій. 

При цьому частка п’яти найбільших отримувачів дотацій, які представлені 
виключно птахівничими підприємствами, перевищує 46% у загальній сумі 
виплат, поінформував Леонід Тулуш. На десять сільгосппідприємств – 
найбільших отримувачів державної фінансової підтримки припадає близько 55%, 
на двадцять – майже 65% всіх дотацій в режимі квазіакумуляції ПДВ. Частка 
тридцяти найбільших отримувачів перевищує 70% загальної суми виплачених з 
початку року дотацій – 2315 млн грн. На п’ятдесят найбільших реципієнтів 
припадає майже 75% виплат в рамках даного напряму державної підтримки 
розвитку виробництва сільгосппродукції. 

Частка ж решти учасників програми державної фінансової підтримки, яким 
у 2017 році виплачувалась бюджетна дотація, – понад 1200 сільгосппідприємств 
– за результатами шести виплат становить лише близько чверті у загальній сумі 
виплачених дотацій, наголосив експерт. 

Крім того, за результатами шести виплат, здійснених в поточному році, 
сільгосппідприємство – лідер з отримання бюджетних дотацій – вже отримало їх 
у обсязі 426,2 млн грн або 18,4% від загальної суми. А з урахуванням 
взаємопов’язаних з ним підприємств сума отриманих дотацій становить 
907,5 млн грн, що складає близько 40% від загальної суми державної фінансової 
підтримки, виплаченої станом на початок вересня 2017 року з використанням 
механізму квазіакумуляції ПДВ. 
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Мінфін повідомив, коли спростять 

реєстрацію податкових накладних 

 для агробізнесу 

Наказ Міністерства фінансів про спрощення реєстрації податкових 
накладних для деяких платників податків – власників і орендарів землі буде 
зареєстрований Міністерством юстиції протягом кількох днів, пише finance.ua. 

Про це розповів державний секретар Мінфіну Євген Капінус. 
«Ми вже отримали висновки Державної регуляторної служби, в найближчі 

дні направимо наказ на реєстрацію у Міністерство юстиції», – сказав він, 
нагадавши, що документ набуде чинності після реєстрації в Мін’юсті. 

Держсекретар Мінфіну повідомив, що були застереження з боку бізнесу 
щодо певної неефективності у роботі. 

«...але ми ці питання зняли. Разом з тим бачимо значний позитивний ефект, 
оскільки на 50% заблокованих коштів звернення не приходять. Це говорить про 
те, що мова йде про «тіньовий» податок на додану вартість, який намагаються 
зареєструвати», – сказав Євген Капінус. 

За словами Євгена Капінуса, Мінфін, ДФС та представники бізнесу 
продовжують відпрацьовувати критерії, за якими система блокує податкові 
накладні. 

Як повідомлялося, згідно з прийнятим в кінці 2016 р. змін до Податкового 
кодексу, з 1 липня 2017 р. запрацювала автоматична реєстрація податкових 
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Водночас ДФС отримала 
право відмовити в реєстрації згідно з низкою критеріїв оцінки ступеня ризиків. 

За даними ДФС, кількість заблокованих податкових накладних скоротилася з 
1,1% станом за першу декаду липня до 0,5% станом на 1 вересня (на 201 тис.). 

Раніше Міністерство фінансів підготувало проект наказу, яким 
передбачається звільнити від моніторингу ризиків при реєстрації податкових 
накладних платників податку – власників понад 0,01 га землі і деяких орендарів 
земельних ділянок. 

У Порядку денному засідання Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики, 4 жовтня планується розглянути проект Закону 
"Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних 
(реєстр. № 7115). 
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Зупинена реєстрація ПН/РК в ЄРПН – 

порядок надання платником ПДВ 

пояснень та/або копій документів 

Виконуючий  обов’язки Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Андрій 
Кобільник на зустрічі із представниками бізнесу на тему: «Функціонування 
системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та як 
діяти платнику податків у разі їх блокування».зазначив, що у разі отримання 
квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування 
(далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄДРП) платник 
податку на додану вартість має право подати на розгляд комісії Державної 
фіскальної служби України (далі – ДФС), яка приймає рішення про реєстрацію 
ПН/РК в ЄДРП або відмову у такій реєстрації, письмові пояснення та/або копії 
документів, зазначені у п.п.«в» п.п.201.16.1 п.201.16 ст.201 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

Таке право зберігається за платником протягом 365 календарних днів, що 
настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК, 
реєстрацію якої/якого зупинено (п.п.201.16.2 п.201.16 ст.201 ПКУ). 

Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за №753/30621 (зі змінами, внесеними 
наказом Мінфіну від 21.07.2017 №654, що зареєстрований у Мінюсті 07.08.2017 за 
№966/30834) (далі – Наказ №567), у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, 
достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (далі – Критерії оцінки), 
затверджено вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про 
реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (далі – Перелік). 

Переліки таких документів для критеріїв, визначених підпунктами 1) та 2) 
пункту 6 Критеріїв оцінки, затверджених наказом №567, є ідентичними. Платнику 
ПДВ необхідно надавати лише копії тих документів, завірені належним чином, які 
підтверджують реальність саме тієї операції, яка зазначена у ПН, що зупинена. 

Як визначено Наказом №567, з 12.08.2017 письмові пояснення та копії 
документів платник податку подає до ДФС виключно в електронному вигляді 
засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного цифрового підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному 
законодавством. 

Пояснення подається у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про 
підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (далі – 
Повідомлення) за формою J(F)1312602. 

Всі поля Повідомлення є обов’язковими до заповнення. Табличну частину 
Повідомлення необхідно заповнювати відповідно до табличної частини ПН/РК (з 
відповідними знаками). 

При цьому Повідомлення формується по кожній окремо ПН/РК, реєстрацію 
якої/якого зупинено в ЄРПН. 
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При цьому Повідомлення формується по кожній окремо ПН/РК, реєстрацію 
якої/якого зупинено в ЄРПН. 

До Повідомлення щодо кожної ПН/РК в обов’язковому порядку додаються у 
вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF копії усіх 
необхідних первинних документів (розмір кожного додатку не повинен 
перевищувати 2 МГб). 

Сформувати та направити Повідомлення з додатками можна: 
► через особистий кабінет електронного сервісу ДФС «Електронний кабінет 

платника» (режим «Ведення звітності»), вхід до якого здійснюється за посиланням 
cabinet.sfs.gov.ua; 

► через офіційний веб-портал ДФС за допомогою безкоштовного програмного 
забезпечення ДФС та будь-якого програмного забезпечення, яке формує вихідний 
файл відповідно до затвердженого формату (стандарту) – за вибором платника 
самостійно на власний розсуд. 

Перша квитанція, яку отримає платник після відправлення Повідомлення та 
додатку, підтверджує передачу платником документа в електронному вигляді; друга 
квитанція визначає статус документа – «Прийнято»/«Не прийнято». 

У разі зупинення РК на зменшення податкових зобов’язань Повідомлення 
подається платником ПДВ – продавцем, що зазначений у РК та ПН, яка коригується. 

Також Андрій Кобільник розповів про сервіс «Електронний кабінет платника» 
який розміщено на веб-сайті ДФС України та інші. 

Нагадав, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 
1 січня 2017 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 
грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний внесок. Акцентував увагу, 
на те, що у 2017 році суттєво посилилася відповідальність за порушення 
законодавства про працю. 

 Джерело: www.vgolos.com.ua 
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28 вересня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 

продовольства України оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки 

та збереження тваринництва в Україні». 

25 вересня оприлюднено проект змін до окремих Постанов Кабінету Міністрів 

України, що регулюють окремі питання у сфері земельних відносин, зокрема в 

Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам, Положення про Державний фонд документації із землеустрою 

та Типовий договір оренди землі. 

19 вересня Мінагрополітики оприлюднено проект Наказу «Про затвердження 

Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на 

зернових складах та зернопереробних підприємствах». 

21 вересня оприлюднено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження 

Порядку ідентифікації та реєстрації свиней». 

26 вересня оприлюднено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження 

Правил складання та подання заявки на сорт рослин». 

03 жовтня оприлюднено  проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження 

Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і 

видачі паспорта великої рогатої худоби». 

22 вересня на офіційній інтернет-сторінці Держпродспоживслужби України 

(www.consumer.gov.ua) оприлюднено  оновлену версію  проекту ―Правил належної 

виробничої практики ветеринарних препаратів‖  та ―Положення про основні вимоги 

до виробництва ветеринарних препаратів‖.  

Мінагрополітики оприлюднило нові 

проекти нормативно-правових актів 

Охорону праці у 

сільгоспвиробництві пропонують 

здійснювати за новими правилами 

27 вересня на офіційній інтернет-сторінці Державної служби України з питань 
праці оприлюднено Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про 
затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві‖ 
розроблено Державною службою України з питань праці відповідно до статті 28 
Закону України «Про охорону праці». Пропозиції та зауваження до проекту наказу 
приймаються до 27.10.2017 р.  

Джерело: www.dsp.gov.ua 
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Зареєстровано проект Закону  

“Про ринок земель”  

14 вересня 2017 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 
про ринок земель (реєстр. №7112). Як зазначено у пояснювальній записці, час довів, 
що даний законопроект був високоякісним документом, який містив у собі весь 
склад правових норм, необхідних для функціонування цивілізованого ринку 
сільськогосподарських земель в Україні. 

На думку законотворців, якщо б він все ж таки був прийнятий, економічна 
ситуація в Україні була б набагато кращою за сьогоднішню завдяки притоку 
інвестицій та розвитку ринкових відносин у земельній сфері. Спрямованість на 
поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення прав власників земельних ділянок, 
недопущення тінізації земельного ринку та надмірної концентрації земельних 
ділянок у приватній власності залишаються пріоритетами державної політики у 
земельній сфері і сьогодні. 

У процесі доопрацювання законопроекту до другого читання, на думку 
нардепів, слід обговорити доцільність наявності у його складі положень щодо 
порядку проведення земельних торгів з огляду на те, що ще положення з такою ж 
сферою регулювання вже присутні у Земельному кодексі України. 

Метою прийняття Закону  ―Про ринок земель‖ є правове врегулювання питань, 
пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні  шляхом 
визначення у  законопроекті правових та економічних засад ринкового обігу 
земельних ділянок, встановлення економіко-екологічних та правових обмежень 
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання 
спекулятивним операціям та монополізації ринку земель сільськогосподарського 
призначення, оптимізації сільськогосподарського землекористування при обігу 
земельних ділянок, визначення ефективного власника землі. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

З 1 жовтня стартував пілотний проект із 

запровадження електронних земельних торгів 

Кабмін прийняв рішення стосовно реалізації з 1 жовтня 2017 р. по 20 червня 
2018 р. пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів 
територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та 
кадастру, що забезпечують здійснення повноважень щодо розпорядження землями 
сільськогосподарського призначення державної власності. 

Крім цього, передбачається здійснити заходи, спрямовані на запровадження 
використання системи зберігання та захисту даних Blockchain під час проведення 
електронних земельних торгів та у роботі Державного земельного кадастру. 
Джерело: www.liga.net 
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Джерело: www.pigua.info 

Ураїнські яблука виборюють 

місце на індійському ринку 

Минулого тижня відбулася торгова місія Мінекономрозвитку спільно з 
представниками Мінагрополітики, під час роботи якої, зокрема, обговорювалося 
питання поставок українських яблук на індійський ринок. 

Нагадаємо, минулого року Держпродспоживслужба України за ініціативи 
Асоціації «УКРСАДПРОМ» розпочала процес узгодження фітосанітарних умов 
експорту яблук українського походження до Індії. У результаті тривалих переговорів 
вдалося дійти згоди – індійською стороною було вжито заходи щодо відкриття 
експорту яблук з України до Індії. 

«Щорічно Індія імпортує близько 250 тис. тонн яблук. Найбільшим 
постачальником є Китай. Проте зараз існують обмеження на експорт китайських 
яблук. Відтак для українських садівників відкриття індійського ринку є чудовою 
нагодою для розширення географії експорту. Саме тому Асоціація 
«УКРСАДПРОМ» минулого року ініціювала та супроводжувала переговори між 
урядами України та Індії з узгодження фітосанітарних умов експорту. Сподіваємося, 
що вже найближчим часом наші садівники зможуть направити перші партії своїх 
яблук до Індії», – зауважив голова Асоціації «УКРСАДПРОМ» Дмитро Крошка. 

 Джерело: www.infoindustria.com.ua 

«Еко Міт» закупив у Польщі 

репродуктивних кнурів для 

реалізації на внутрішньому ринку 

Цьогоріч на початку вересня ТзОВ «Еко Міт» закупило у Польщі                                    
40 репродуктивних кнурів Р76 і Neckar (двопорідні гібриди) компанії Choice 
Genetics. 

За словами представників підприємства частину тварин залишили для 
власного виробництва, а решту – на запит клієнтів продаватимуть «у комплекті» зі 
свиноматками. 

«Наша компанія закупила термінальних кнурів з метою реалізації їх на 
території України для допомоги господарствам у багатотоварному виробництві 
свиней на базі найкращої генетики і виробничих стандартів підібраних до місцевих 
умов. Цих кнурів обрали тому, що вони поєднують у собі найкращі характеристики 
продуктивності й функціональності», – коментують в «Еко Міт». 

Довідка: ТзОВ «Еко Міт» – підприємство, орієнтоване на виробництво 
якісного свинопоголів’я. Господарство створене у жовтні 2013 за підтримки 
польських партнерів, розташоване у селі Батятичі, що на Львівщині. Працюють з 
генетикою компанї Choise Genetics. Входить до асоціації «Свинарі України». 
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Місце проведення: м. Львів, вул. Щирецька, 36, ВК «Південний ЕКСПО» 

Джерело: www.horecashow.lviv.ua 

Cадівники вдвічі підняли ціни 

 на плодово-ягідну продукцію 

Стрімке здорожчання плодово-ягідної продукції пов’язане з її дефіцитом. 
Голова Асоціації «УКРСАДПРОМ» Дмитро Крошка прокоментував причини 

здорожчання вартості майже у два рази всього асортименту плодово-ягідної 
продукції. 

«Що стосується цін, всі вже і так, думаю, бачать, що на сьогоднішній день ми 
маємо вдвічі подорожчання на майже весь асортимент плодово-ягідної галузі», – 
заявив експерт. 

За словами Дмитра Крошки, стрімке здорожчання плодово-ягідної продукції 
пов’язане з її дефіцитом. Причому зростання цін на зазначений товар відбулося під 
час його оптової реалізації. 

«Адже садівник із поля чи саду відвантажує перший урожай по 17-18 грн. 
Тепер можете порахувати логістику, націнку торгових мереж і так далі. Зараз ми 
маємо ціну на яблука не менше 12-15 грн. Про що це говорить? У порівнянні з 
минулим роком зараз маємо підтвердження збільшення вартості цього товару у два 
рази. Маємо і дефіцит сировини за рахунок низької зав’язі плодів», – зазначив 
експерт. 

Він додав, що ціна на ягідні культури не так відчутно зросла, як на яблука та 
груші.  

Джерело: www.kurkul.com 
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Джерело: www.agronews.ua 

Джерело: www.agrotimes.net 

Україна на чверть зменшила 

переробку гірчиці 

Українські підприємства в 2016/17 маркетинговому році переробили 5 тис. 
тонн насіння гірчиці, що на 23% менше, ніж у попередньому сезоні. 

Як повідомляє «ПроАгро», раніше перероблення олійної показувало 
стабільний приріст: у 2013/14 МР – на 15%, 2014/15 МР – на 35%, 2015/16 МР – на 
19%. 

Виробництво нішевих сільськогосподарських культур, в тому числі олійних, 
все ще не дуже популярне серед українських аграріїв, і ці ринкові сегменти не 
характеризуються великою кількістю гравців, зазначають експерти. 

Зокрема, в перелік найбільших переробників насіння гірчиці входять лише 
чотири підприємства: «Факторія» (Донецька область), Львівський жиркомбінат, 
Ніжинський жиркомбінат (Чернігівська область) та Київський маслозавод.  

Проект Держбюджету  

не передбачає програми підтримки 

промислового садівництва – «Укрсадпром» 

Держбюджет–2018 не передбачає програми підтримки промислового 
садівництва як окремої галузі, що ставить під загрозу створення інфраструктури 
галузі промислового садівництва. 

Зазначається, що підтримка присадибних господарства, сімейних ферм не 
дозволить якісно відновити експортний напрямок і забезпечити торгівельні мережі 
продукцією галузі, що сьогодні повністю покривають виключно промислові 
господарства. «Розвиток кооперації", який декларується, треба брати у лапки, бо 
стимулу до їх створення немає. Ніхто сьогодні не дасть 1 млн євро на фінансування 
кооперативу, а за менших коштів він фізично не буде функціонувати без власного 
фруктосховища, сортувального і пакувального обладнання, логістики і постійного 
кваліфікованого персоналу», – говорять в «Укрсадпромі». 

З припиненням у 2012 році програми підтримки промислового садівництва, 
площі під садами у плодоносному віці скоротились більш ніж на 10%, а 
будівництво якісних фруктосховищ майже припинилось. Крім того, є 
заборгованість у сотні мільйонів гривень перед промисловими садівниками за цією 
програмою за попередні роки, в результаті чого сьогодні маємо здорожчання 
українських яблук на внутрішньому ринку більше ніж у 2 рази. 
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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 ґрунт. 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!  

Переваги добрива 
«НІТРОАМОФОСКА-М»   

виробництва ТзОВ «ТЕТРА-АГРО»  
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Джерело: www.info.shuvar.com 

Щомісячно Єгипет готовий імпортувати 2−5 тис. тонн українського м’яса 
великої рогатої худоби, однак наразі Україна не може забезпечити такий обсяг. 

Для того, щоб експортувати м'ясо на ринок Єгипту, українські виробники 
повинні дотримуватись стандартів Халяль і пройти відповідну сертифікацію. 

Зазначається, що наявності одного лише сертифікату мало  – потенційний 
партнер зі Сходу зазвичай хоче проінспектувати виробничі потужності продавця. 
Під час такого візиту ветлікарі або фахівці з норм Шаріату перевіряють 
відповідність усіх етапів виробництва продукції – від місця забою ВРХ 
до пакування. 

 
 

 

Єгипет готовий щомісяця купувати 

в України до 5 тис. тонн м’яса ВРХ 

Джерело: www.milkua.info 

В Україні дорожчає яблуко 

сорту Голден 

На українських ринках збільшується пропозиція яблук зимових сортів. Яблуко 

сорту Голден сьогодні є одним з найдорожчих в Україні серед інших популярних 

сортів, до того ж його вартість, в порівнянні з минулим роком зросла майже в 1,5 

рази. 

Згідно даних «Інфо-Шувар»,  станом на 2 жовтня 2017 року, на найбільших 

гуртових ринках країни яблуко сорту Голден пропонується по 15-20 грн/кг (0,48-

0,64 євро/кг) і це є рекордним показником ціни для осіннього періоду. В 

господарствах яблуко цього сорту середньої якості пропонується по 9-10 

грн/кг (0,29-0,32 євро/кг), ціни на яблуко першого та вищого ґатунку становлять 11-

14 грн/кг (0,35-0,45 євро/кг). Для порівняння, в сусідній Польщі сьогодні яблуко 

сорту Голден пропонується по 0,40-0,42 євро/кг – це майже в 1,5 дорожче, ніж рік 

тому. 

«Зростання ціни на початок жовтня було цілком прогнозованим. Інформація 

про зниження виробництва в Україні та сусідній Польщі зараз суттєво підігріває 

попит. Втім, слід відзначити, що пропозиція якісного яблука, яке потенційно могло 

б зберігатись до весни, в українських господарствах є дійсно обмеженою: і 

фермери понесли значних втрат врожаю не тільки через холодну весну, плоди 

також постраждали від граду, який неодноразово траплявся влітку та у вересні. 

Навіть пошкоджене яблуко виробники сьогодні закладають у сховища», – коментує 

ситуацію Тетяна Гетьман, експерт плодоовочевого ринку Східної Європи. 
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В ЄБА назвали основні проблеми 

зернового ринку України 

Про це повідомила комерційний директор комітету зернових і олійних культур 
Європейської Бізнес Асоціації  (ЄБА) Ірина Душник, «Ми виділили п’ять основних 
питань, які турбують зернову індустрію на даному етапі – нестача вагонів-
зерновозів, наявність сірого ринку зерна, проведення приватними компаніями 
фітосанітарних процедур, створення рівних умов для всіх гравців ринку в 
формуванні об’єднаних експортних партій на елеваторах, диверсифікація 
експортних ринків і розширення списку продукції, що експортується в Китай», –  
заявила I. Душник.  

Вона також зауважила конструктивні дії Мінагрополітики і підкреслила, що 
хотілося б пропорційного зменшення факторів, що гальмують просування галузі. 

«Існує багато актуальних завдань, для яких необхідно знайти правильні та 
виважені рішення. Головне в цьому процесі не забувати про дерегуляційні кроки, 
які були зроблені за останні чотири роки, для того, щоб не відродити контрольні 
механізми, які відкинуть нас на кілька років назад і будуть лягати на плечі 
сільгоспвиробників», –  зазначила I. Душник. 

Європейська Бізнес Асоціація просить Верховну Раду України  прийняти 
законопроект, що передбачає скасування вимоги документального підтвердження 
державної реєстрації засобів захисту рослин у країні виробництва при ввезенні на 
територію України для проведення держдослідів і наукових досліджень. 
Джерело: www.agravery.com 

Джерело: www.iec-expo.com.ua/ag-2017 
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Пам’ятка щодо профілактики 

отруєнь грибами 

Україна належить до країн, де вживання грибів є традиційним, їх найчастіше 
використовують як приправи до страв. Це своєрідний харчовий продукт, який має 
особливий хімічний склад. У грибах знаходиться велика кількість азотистих 
речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР). Вони 
містять багато мінеральних речовин (фосфор). 

Але засвоюванню грибів заважає значний вміст у них клітковини, хітину, 
який не тільки не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, але й 
перешкоджає доступу травних соків. Лікарі оцінюють гриби як продукт, який 
важко перетравлюється, тому страви з них можуть вживатися лише практично 
здоровими людьми. І ні в якому разі гриби не можна споживати дітям. 

Також треба особливо зазначити, що гриби мають властивості вбирати з 
землі весь спектр отруйних речовин, таких як ртуть, свинець, цинк, миш’як та ін. 
Їх вживання іноді закінчується трагічно – грибними отруєннями, а деколи й 
призводить до смерті людини. 

Основні причини отруєнь: 
- вживання отруйних грибів; 
-неправильне приготування умовно-їстивних грибів; 

вживання старих або зіпсованих їстивних грибів; 
- вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації 

(навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників). 
Запам’ятайте: 
- не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних 

довідниках, вони не завжди відповідають дійсності; 
- не куштуйте сирі гриби на смак;ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, 

які збирали діти,  усі сумнівні гриби викидайте; 
- гриби підлягають кулінарній обробці в день збору інакше в них 

утворюється трупна отрута. 
Щоб не отруїтися дикорослими грибами радимо: 
Краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, як від продукту 

взагалі, а споживати штучно вирощені печериці, гливи, купуючи їх у магазині. Не 
купувати гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Безпечніше 
купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль. 
Якщо Ви все ж відправились до лісу збирати гриби, то обов’язково пам’ятайте 
наступне: ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте. 



32 

2017 / № 18 (65) 

Остерігайтеся пластинчатих грибів. Не збирайте старих перезрілих або дуже 
молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки, а також тих, що 
ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно-забруднених територіях. 

Під час посухи грибів краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється 
обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопчує токсини. Уважно 
перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити 
заготівлі. 

Не вживайте сирих грибів. Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть 
декілька разів у підсоленій воді (не менше 3-х) протягом 30 хвилин. 

Готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не 
більше доби. Гриби — не дитяча їжа, тому не давайте грибних страв дітям. 

Не можна вживати грибів вагітним та жінкам, які годують груддю. Ніколи не 
застосовуйте «домашніх» методів визначення отруйності грибів з використанням 
цибулини або срібної ложки — вони помилкові. Срібло темніє при взаємодії з 
амінокислотами, які є як у їстівних, так в отруйних грибах, а колір цибулі 
змінюється під впливом ферменту тирозинази, які містяться в усіх грибах. 

Первинні ознаки отруєння: 
Нудота, блювота, біль у животі, пронос – з'являються через 1-4 години після 

вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров'я потерпілого, 
кількості з'їдених грибів. Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів 
через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння. 

Перша допомога: 
Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові 

ознаки у своїх близьких (нудота, блювання, головний біль, галюцинації, біль у 
животі): 

Негайно викликайте «Швидку допомогу». До її приїзду промийте шлунок 1-2 
літрами слабкого розчину марганцівки або сольового, можна зробити очисну 
клізму. Пийте багато рідини. Навіть при полегшенні стану обов’язково зверніться 
до найближчого лікувального закладу. Недоїдених грибів не викидайте, їх аналіз 
допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, що потрапила до організму. 

Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, 
каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс: 
покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану. 

 
Заборонено: 

- вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко – може 
прискорити смоктування токсинів грибів у кишечнику; 

- займатися будь-якими іншими видами самолікування. 
 

Джерело: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів  
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В Україні триває осіння посівна компанія озимого ріпаку. 
Озимий ріпак є досить вибагливою при вирощуванні та сильно залежна від 

умов входження у зимовий період, тому потребує поєднання агротехнічних та 
агрохімічних заходів у осінній період вегетації. Щодо агрохімічних заходів, ТОВ 
«Самміт-Агро Юкрейн» пропонує комплекс препаратів для захисту озимого ріпаку 
від бур’янів, хвороб та шкідників. В першу чергу хотіли б звернути вашу увагу на 
гербіцидний захист культури. 

Для контролю однорічних злакових та дводольних бур’янів у портфоліо 
компанії є гербіцид БАМБУ480, КЕ, який  застосовується до сходів озимого ріпаку. 
Особливостями БАМБУ 480, КЕ є те, що він не потребує негайної  заробки в ґрунт, 
високоефективний на всіх типах ґрунтах, має гербіцидну дію до 60 днів. Серед 
бур’янів сильно чутливими являються: підмаренник чіпкий, талабан польовий, 
лобода біла, просо куряче, тонконіг однорічний та ін. Норма застосування на 
легких ґрунтах – 0,15 л/га, на важких – до 0,2 л/га. 

Восени погода є досить нестабільною: посуха, дощі, високий перепад 
температур. Всі ці фактори впливають на ефективність та дію ґрунтових 
гербіцидів. Для того, щоб застрахуватись від даних погодних умов ТОВ «Самміт-
Агро Юкрейн» пропонує спеціальний ад’ювант РОУБЕК, КЕ, який містить 
спеціальну запатентовану бакову суміш різних по хімічному складу та механізму 
дії речовин. Даний препарат застосовується лише з ґрунтовими гербіцидами до 
сходів культури. Переваги застосування ад’юванту РОУБЕК, КЕ: 

- покращення покриття оброблювальної поверхні; 
- зменшення кількості дрібних крапель та їх знесення; 
- подовження періоду захисної дії гербіцидів; 
- підвищення ефективності та розширення спектру дії гербіцидів; 
- зменшення фітотоксичності гербіцидів. 
Норма витрати РОУБЕК, КЕ: 0,2-0,4 л/га, в залежності від умов зволоження. 

Крім того, в портфоліо ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» є гербіцид  ДЕВРИНОЛ, КС, 
що має офіційну реєстрацію в країнах Європейського Союзу на озимий та ярий 
ріпак. Цей продукт містить нову діючу речовину на ринку України – напропамід, 
що характеризується системною дією на проростаюче насіння бур’янів та, після 
випадання опадів, відновлює активність.  ДЕВРИНОЛ,  КС є досить технологічним 
гербіцидом і європейський досвід показує, що найкращий ефект спостерігається, 
коли препарат застосовується при наявності вологи у верхньому шарі ґрунту, або 

Рекомендації  

ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН»  

щодо захисту посівів озимого 

ріпаку від бур’янів 
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або при заробці на глибину 3-4 см в зону проростання основної  кількості насіння 

бур’янів. В країнах Європи норма використання ДЕВРИНОЛ, КС  – 2,8 л/га, а на 

легких ґрунтах – 2,2-2,5 л/га. Препарат контролює такі бур’яни, як: щириця (види), 

лобода біла, тонконіг однорічний, спориш звичайний, мак дикий, ромашки та інші. 

Для розширення спектру дії використовується бакова суміш разом з кломазоном*            

(* дані від www.upleurope.com). 

Препарати Бур’яни 

   ДЕВРИНОЛ, КС (2,8 л/га)* 
щириця (види), лобода біла, тонконіг однорічний, 

спориш звичайний, мак дикий, ромашка лікарська 

   ДЕВРИНОЛ, КС (2,0 л/га) + 

   БАМБУ 480, КЕ (0,18 л/га)* 

підмаренник чіпкий, зірочник середній, грицики 

звичайні, герань (види), сухоребрик лікарський 

У 2016 році в Україні відмінний результат показало використання гербіциду 
ДЕВРИНОЛ, КС на полях озимого ріпаку (3 л/га) з додаванням спеціального 
ґрунтового ад’юванту РОУБЕК, КС (0,3 л/га), що забезпечило чисті поля від 
бур’янів. Але окрему увагу звертаємо на технологію внесення. Для отримання 
високої ефективності, ДЕВРИНОЛ, КС потрібно вносити в похмуру погоду або 
ввечері, коли не має прямого сонячного випромінювання і, бажано, із заробкою в 
ґрунт на глибину 1,5-2,0 см протягом 24-48 годин. 

Для контролю злакових бур’янів, в тому числі падалиць пшениці та ячменю у 
портфоліо ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн»  є грамініцид  ТАРГА СУПЕР, КЕ, що 
контролює злакові бур’яни і може використовуватись незалежно від фази розвитку 
озимого ріпаку.  

Норма застосування препарату ТАРГА СУПЕР, КЕ проти однорічних злакових 
бур’янів складає 1,0-1,5 л/га, проти багаторічних – 2,0-2,5 л/га. 

Джерело: www.summit-agro.com.ua 
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З 1 жовтня на водоймах Львівщини 

розпочалася осінньо-зимова нерестова 

заборона на вилов форелі 

З 1 жовтня по 31 грудня 2017 року на водоймах Львівщини оголошено осінньо-
зимову нерестову заборону на вилов струмкової форелі. Цей вид риб є цінним 
об’єктом іхтіофауни Західної України.  

На території області в цей період заборонено будь-яке рибальство, добування 
водних біоресурсів в гірських притоках басейну Дністер, а саме: 

-верхів’я річки Стрв’яж та її права притока в околицях села Терло (ліва притока 
ріки Дністер) – Старо-Самбірський район; 

-верхів’я річки Бережниця (права притока річки Стрий, в околиці м. Моршин) – 
Стрийський район;річка Стрий в околиці с. Ісаї – Турківський район; 

-річка Бутивля і всі її притоки (ліва притока річки Орява, лівої притоки ріки 
Опір) – Сколівського району; 

-річка Орявчик та всі її притоки (ліва притока річки Орява, лівої притоки ріки 
Опір) – Сколівського району; 

-річка Панасівка та всі її притоки (ліва притока річки Орява, лівої притоки ріки 
Опір) – Сколівського району; 

-річка Довжанка, та всі її притоки (ліва притока річки Орява, лівої притоки ріки 
Опір) – Сколівського району; 

-річка Славська, в районі с. Волосянка (права притока річки Опір) – 
Сколівський район; 

-річка Опір, в районі с. Лавочне – Сколівський район; 
-права притока річки Опір, в околицях с. Либохори – Сколівський район; 
-права притока річки Опір, всі її притоки вище села Тишівниця – Сколівський 

р-н; 
-річка Кам’янка (права притока річки Опір) від с. Кам’янка до с. Дубина (місце 

впадіння в річку Опір) – Сколівський район; 
-річка Зелем’янка (права притока річки Опір) в межах с. Гребенів – 

Сколівського району; 
-річка Бринівка (ліва притока річки Опір) від с. Тухолька до с. Тухля – 

Сколівського району; 
-річка Бистриця, та всі її притоки (права притока ріки Дністер) від її початку до 

смт. Підбуж – Дрогобицького району. 
За порушення правил рибальства під час нересту передбачено покарання від 

адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення за порушення правил рибальства 
передбачено попередження або накладення штрафу від 34 до 170 грн, за грубе 
порушення правил рибальства передбачено штраф у розмірі 340-680 грн.  

Крім цього, порушнику нараховується 340 грн штрафу за кожну незаконно 
виловлену струмкову форель. 

Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА 
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Джерело: www..ecoterra.lviv.ua 
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Джерело: Департамент  з питань культури, національностей та релігії Львівської ОДА 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз 5,00 5,00 5,00 

Капуста броколі 15,00 15,00 15,00 

Капуста білоголова 2,50 2,50 2,50 

Баклажан синій 11,00 11,50 12,00 

Картопля стандарт 4,00 4,00 4,00 

Морква 5,50 5,50 5,50 

Буряк столовий 4,00 4,20 4,50 

Кабачок 5,00 5,00 5,00 

Огірок тепличний 10,00 11,00 12,00 

Помідор салатний червоний 11,00 13,00 15,00 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

12,00 12,00 12,00 

Огірок тепличний 13,00 14,00 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,50 3,90 4,30 

Цибуля порей 8,00 9,00 10,00 

Цукіні 9,00 9,00 9,00 

Салат 40,00 40,00 40,00 

Гриб печериця 15,00 24,50 34,00 

Груша 9,00 17,50 26,00 

Персик 22,00 22,00 22,00 

Кавун 4,00 4,50 5,00 

Яблуко Гала 11,00 11,50 13,00 

Яблуко Муцу 14,00 14,50 15,00 

Слива 10,00 11,50 13,00 

Яблуко Чемпіон 12,00 12,00 12,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Мед 69,00 134,00 199,00 

Цукор 18,00 18,50 19,00 

Щука жив. 90,00 90,00 90,00 

Короп жив. 62,00 62,00 62,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 03.10.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 

2017 / № 18 (65) 
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  пш 2кл пш 3кл 

пш 4-

5кл 

пш 6 

кл кукуруза соя соя ячмінь ріпак 

  $ / Грн $ / Грн $ / Грн $ / Грн $ / Грн 

без 

ГМО ГМО $ / Грн 

0.9% 

ГМО 

                    

Трансервіс 172/5400 168/5300     146/4600         

                    

Веселий 

Кут 170/5350 166/5250 156/4900 148/4600   372/11500       

                    

ТІС-Зерно 173/5400 172/5350 162/5050 162/5050 146/4600     168/5300 425/13250 

                    

ТІС-

Міндобрива             11250/360   

                    

Елеватори 

Вінницької 

області           11400       

  

Закупівельні ціни на внутрішніх 

елеваторах  (станом на 02 жовтня 2017 р.) 

Джерело: www..agroprosperis.com 

«Агропросперіс» – найбільший виробник і експортер сільськогосподарських 
культур Чорноморського регіону. Ми фінансуємо і поставляємо на експорт понад          
2 млн. тонн зерна щорічно. 

Вперше на українському ринку «Агропросперіс» відкриває національному 
виробнику зерна доступ на світові ринки. 

Ми надаємо повний комплекс товарів і послуг з вирощування зерна 
експортної якості, фінансування та експертного супроводу його виробництва, 
зберігання та продажу врожаїв на світові ринки. 

 
Менеджер із закупівель: 
ТОВ «АГРОПРОСПЕРІС»  
Ільєнко Олег 
тел.моб.: +38 067 449 20 86 
офіс/office: +380 44 498 22 40 
e-mail: oilienko@agroprosperis.com 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

ІІІ Міжнародний  Еко Форум 

«Вода та енергія» 
05-06 жовтня 2017 р. 

 м. Львів, 

СК ―Арена Львів‖, 

вул. Стрийська,199 

www.eco-forum-lviv.com.ua 

Олійножирова конференція 

2017 
06 жовтня 2017 р. 

м. Київ, Київський Гольф 

Центр, Оболонська 

набережна, 20  

www.proagro.com.ua 

Круглий стіл 

«Агрострахування - ключовий 

компонент підвищення 

конкурентоспроможності 

сільського господарства» 

12 жовтня 2017 р 

м. Київ,  

готель «Radisson Blu»,  

вул. Ярославів Вал, 22 

www.ucab.ua 

Тренінг «Все про контракти 
GAFTA/FOSFA і чартерах: 5 в 1» 

13 жовтня 2017 р. 

м. Одеса, 

Готель ―Gagarinn‖, 

Гагаринське Плато, 5Б 

www.uga.org.ua 

Аграрний Форум   

«AgroVin 2017» 

12-13 жовтня 2017 р. 

 

Вінницька обл.,  

Вінницький р-н,. 

с..Стрижавка, 

КВ ―Гостевія‖ 

www.agrovin2017.tilda.ws 

Mіжнародна конференція 

пасiчникiв  «Український мед 

на європейському ринку» 

13-15 жовтня 2017 р. 
Івано-Франківська обл., 

м. Яремче 
www.agroconf.org 

Практичний семінар «Кращий  

силос та раціони ВРХ»  

17 жовтня 2017 р. 

 

Київська обл., 

с. Терезине, 

ТДВ ―Терезине‖,  

вул. Першотравнева,2 

www.latifundist.com 

Конференція 

 «Свинокомплекс 2017» 
18–19 жовтня 2017 р. 

м. Львів, 

Львівський будинок учених 

вул. Листопадового чину, 6 

www.agrotimes.net 

Діловий  Форум 

 «Україна медова і світ» 
18 жовтня 2017 р. 

м. Київ, Торгово-

промислова палата 

України,   вул. Велика 

Житомирська,33 

www.ucci.org.ua 

Міжнародна виставка  

«WorldFood Ukraine 2017» 

 

25-27 жовтня 2017 р. 

 

м. Київ,  Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський пр-т,15 

www.worldfood.com.ua 

Ярмарка-конференція 

«Сучасне бджільництво 2017» 

  

27-28 жовтня 2017 р. 

 

Запорізька обл., 

м. Мелітополь, 

Таврійський ДАТУ, 

пр-т  Б.Хмельницького,18 

www.unbdp.org 

Майстер-клас «Як підвищити 

ефективність свинарського 

бізнесу?» 

  

31  жовтня 2017 р. 

м. Київ, 

ВЦ ―Київ Експо Плаза‖, 

иул.Салютна,2Б, 

пав.3, конф.зал 6.   

www.agrocomplex.kiev.ua 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

МУЗИКА П.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” (ГОЛОВА РЕДКОЛЕГІЇ);  СТЕФАНИШИН І.М. – ТОВ “РСП “ШУВАР”  (ЗАСТ. ГОЛОВИ РЕДКОЛЕГІЇ);  ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ;   ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА 

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

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

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ 

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: LVIVAGRI@GMAIL.COM 
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Cвято врожаю «Обжинки-2017» на Самбірщині   

(село Бісковичі,  01 жовтня 2017 року) 


