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На Львівщині нагородили 

найкращих представників 

харчової промисловості 

18 жовтня з нагоди Дня харчової промисловості у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Ґжицького відбулось 
урочисте нагородження найкращих представників харчової промисловості. 

“Харчові підприємства Львівщини є одними із найкращих і провідних. Я дуже 
хочу, щоб харчова галузь сьогодні демонструвала найкращу динаміку. Дякую, що 
залучаєте найкращі технології, використовуєте усі можливості та освоюєте нові 
ринки. Добра, успіхів та перемог”, – зазначив  голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка. 

Відтак, за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у виробництві 
харчових продуктів та з нагоди професійного свята Дня харчової промисловості 
почесними грамотами Львівської облдержадміністрації нагородили                                            
7 представників цієї галузі. 

Зі святом присутніх також привітала директор департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

“Львівщина сьогодні є брендом, який може представити харчову 
промисловість на всю Україну. Тож несіть цей бренд далеко за терена нашої 
держави і нехай “Made in Ukraine” буде на кожному Вашому продукті”, –  
зазначила Наталія Хмиз. 

Окрім того, декотрих представників харчової промисловості нагородили 
дипломами Міністерства аграрної політики та продовольства України.  
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Подяку Львівської обласної ради 
отримав директор пекарні ФОП 
«Антонюк С.О» Сергій Антонюк, 
грамоту ЛОР – головний механік 
інженерно-технічної служби ПАТ 
«Львівська кондитерська фабрика 
«Світоч» Степан Шипівдич, а 
годинники від обласної ради – 
сировар ТОВ «Молокозавод 
«Самбірський» Наталія Дупляк  та 

механік ТзОВ «Дрогобицький м’ясокомбінат» Ігор Поліщук.  
За багаторічну працю та з нагоди професійного свята почесні грамоти 

облдержадміністрації отримали керівник відділу якості ПП «Оліяр» Ярослав 
Сич, працівник ФОП «Гасюк Н.Я.» Наталія Пельчар, заступник директора з 
виробничих та технічних питань ТОВ «Галфрост» Максим Белозьоров, 
машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин транспортно-
сировинної дільниці Вузлівського місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» 
Володимир Федина, головний бухгалтер фінансово-економічної служби ТОВ 
ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе» Світлана Мілінська 
та старший технолог Сторонибабського місця провадження діяльності ДП 
«Укрспирт» Руслан Дацків. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

XVII Міжнародний економічний форум у Львові 

26-27 жовтня 2017 року у Львові відбудеться XVII Міжнародний економічний 
форум «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні», який 
вважається найважливішою подією року в економічному житті Західної України. 
Це потужна національна і міжнародна платформа, створена для компетентного 
обговорення важливих переваг та існуючих проблем, пов’язаних із 
конкурентоспроможністю регіонів, їх стратегічним розвитком та економічним 
зростанням.  

У другий день Форуму передбачено проведення пленарного засідання, яке 
відбуватиметься в рамках Всесвітнього Дня Продовольства під егідою ООН (ФАО) 
в музейно-культурному комплексі «Львіварня» (м. Львів, вул. Клепарівська, 18, 
філія  ПАТ «Карлсберг Україна» «Львівська пивоварня»). 

Головними темами засідання є питання здорового харчування як системи 
формування здоров’я нації, трудової міграції та продовольчої безпеки, державного 
контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти. 

Просимо підтвердити Вашу участь. Контактна особа - Катерина Олинець 
(тел.: (032) 255-50-62,  (032) 235-56-23 ; e-mail: vhp_lviv@ukr.net). 
Джерело: www.ief.com.ua 
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У Львові відзначили  

Міжнародний день сільських жінок 

15 жовтня у Львові з ініціативи Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації та Львівської аграрної дорадчої служби відбулися 
заходи із відзначення  Міжнародного дня сільських жінок. 

Із вступним словом до учасників урочистостей звернулися директор галузевого 
департаменту Наталія Хмиз, яка відзначила важливість гідного вшанування праці 
працівниць різних установ у сільській місцевості з урахуванням світового досвіду.  

Із вітальними словами до присутніх на заході жінок із сільських територій 
різних районів області звернулися радник голови Львівської ОДА з питань 
децентралізації Віталій Корецький, голова профспілки працівників АПК Львівщини 
Михайло Тарнавський, ректор Львівського національного аграрного університету, 
академік НААН Володимир Снітинський, заступник генерального директора ТОВ 
“РСП “Шувар” Іван Стефанишин і директор Львівської аграрної дорадчої служби 
Іван Паньків.  

В рамках урочистостей найкращих сільських вчителів, жінок-фермерів і 
кооператорів, сільських бібліотекарів і керівників об’єднаних територіальних 
громад нагороджено відзнаками від Львівської облдержадміністрації та обласної 
ради, а також вручено пам’ятні подарунки. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Робоча зустріч з представниками 

Вінницької Аграрної палати 

17 жовтня відбулася робоча зустріч голови управи Львівської Аграрної палати 
Ігоря Вуйцика із представниками Вінницької Аграрної палати, яку очолює Ігор 
Кірашенко. 

 В рамках зустрічі обговорювалося питання розширення співпраці, зокрема у 
контексті інформаційної та юридично-правової роботи Аграрних палат Вінниччини 
та Львівщини з метою ефективного захисту інтересів власників земельних ділянок 
(паїв). Важлива увага під час зустрічі приділялася розгляду ряду проблемних питань 
земельних відносин, що виникають в сільській місцевості та шляхів їх вирішення. 

Керівниками Аграрних палат Львівської та Вінницької областей досягнуто 
домовленостей щодо координаційної роботи в різних сферах суспільного життя в 
сільській місцевості, обміну найкращими практиками та досвідом діяльності зі 
створення сімейних фермерських господарств для підвищення рівня добробуту 
жителів сільських територій, сприяння в налагодженні партнерських відносин між 
фермерами в зазначених регіонах. Також було досягнуто домовленості щодо участі 
Вінницької аграрної плати у II  Міжнародній агропромисловій виставці «Euro-
АGRO», що проходитиме  у листопаді у м. Львові у ВЦ «Південний-ЕКСПО» 

На завершення зустрічі Ігор Кірашенко запросив представників Львівської 
Аграрної палати відвідати Вінниччину для більш детального ознайомлення з 
роботою Вінницької Аграрної палати та обміну досвідом. 



7 

2017 / № 19 (66) 

На нараді з головами сільських 

рад Львівщини обговорили 

питання аудиту земель 

20 жовтня відбулася зустріч голови 
Львівської облдержадміністрації Олега 
Cинютки з головами сільських та селищних 
рад області. 

В рамках зустрічі обговорювалося актуальне питання результатів аудиту 
земель сільськогосподарського призначення на Львівщині і виконання бюджетів 
області на районному рівні. 

Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської адміністрації 
Наталія Хмиз у своїй доповіді відзначила, що аудит використання 
сільськогосподарських угідь землі в області почав здійснюватися з  серпня 2017 
року.  

Метою аудиту є забезпечення ефективного використання 
сільськогосподарських угідь шляхом проведення аналізу стану використання 
сільськогосподарських земель в розрізі сільських (селищних, міських) рад. Завдяки 
аудиту виявлять незадіяні землі у сільськогосподарському виробництві та 
ідентифікують неуспадковані та невитребувані земельні ділянки. 

Наталія Хмиз відзначила,  що завдяки аудиту за попередніми даними вже 
виявлено понад  51 тис. га сільськогосподарських угідь на Львівщині,  які не 
використовуються. За словами Н. Хмиз, аналіз результатів аудиту приведе 
використання земель сільськогосподарського призначення до норм законодавства, 
дозволить ввести у сільськогосподарське виробництво не використовувані землі, а 
також провести аналіз посівних площ та культур. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На нараді також відзначили, що аудит 
використання землі здійснюється 
незадовільно лише в Сколівському районі 
області.  

Начальник Головного управління 
юстиції у Львівській області Ярослав 
Жукровський розповів головам сільських та 
селищних рад інформацію про правильні 
алгоритми реєстрації прав власності на 
землю і юридично правильне  
землекористування, що дозволяє не 
порушувати вимоги діючого законодавства.  

 

Присутні на зустрічі президент Львівської Аграрної палати Павло Музика, 
голова її управи Ігор Вуйцик, представники  Комісії з питань агропромислового 
розвитку Громадської ради при Львівській облдержадміністрації, голова                           
ГС “Аграрії  Львівщини” Юрій Одноріг, представник ГО “Аналітичний центр 
“Експерт група” Андріян Фітьо   активно спілкувалися  з представниками органів 
місцевого самоврядування області. 

Представник головного управління національної поліції на Львівщині 
розповів про кількість відкритих кримінальних справ та впроваджень у різних 
районах області з приводу юридично необгрунтованого використання 
сільськогосподарських угідь.   

Директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків розповів про 
стан виконання місцевих бюджетів в районах та об’єднаних територіальних 
громадах за підсумками 9 місяців поточного року. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові відбувся ярмарок виробників 

органічної продукції 

14-15 жовтня у Львові при підтримці 
Шведської міжнародної організації Коаліція 
Чиста Балтика та ГО «Екотерра» відбувся  
«Ярмарок органічної та натуральної продукції».  

Із вступним словом до учасників заходу звернулася директор Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталія Хмиз, яка 
відзначила перспективи розширення виробництва та збуту органічної аграрної 
продукції в області і на зарубіжні ринки. 

В рамках ярмарку власну продукцію представили агровиробники 
Львівської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської та інших областей.  
Bиробники з Львівщини  СОК «Еко Газда», СОК «Карпатський мед»,                                    
ФГ «Костів», ФГ «Соломея», СОК «Стрийський ясь» та інші представили 
споживачам рослинницьку та тваринницьку продукцію, а також мед і продукти 
бджільництва, вироблені за технологіями натурального виробництва.  
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Щорічно 19 червня пропонується 

відзначати професійне свято - 

День фермера 

Щорічно 19 червня пропонується відзначати професійне свято - День 
фермера. Відповідний проект Указу Президента України було схвалено на 
засіданні Уряду 11 жовтня. Після підписання Указ Президента набуде чинності з 
дня його опублікування. 

Департамент агропромислового розвитку Львівщини 

розпочинає реалізацію Державної програми підтримки 

галузі тваринництва 

На виконання Державної програми підтримки галузі тваринництва з 
Державного бюджету України у 2017 році на виплату часткового відшкодування 
вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів 
вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, 
молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та 
кнурців,племінних вівцематок, баранів, ярок  виділено 11655 тис. грн. Відповідно 
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2015 № 884 (із змінами),  бюджетні кошти спрямовуються 
суб’єктам господарювання – юридичним особам незалежно від організаційно-
правової форми та форми власності за закуплені  тварини у період з 1 жовтня 
попереднього року 30 вересня поточного року. Відшкодуванню підлягає до 50 
відсотків вартості тварин, але не більше ніж:  

- 12000 гривень за одну голову для великої рогатої худоби; 
- 2400 гривень за одну голову для свиней; 
- 2000 гривень за одну голову для овець. 
Для отримання часткового відшкодування вартості тварин суб’єкти 

господарювання до 5 листопада подають комісії такі документи: 
• Якщо тварини вітчизняного походження: 
• заявку (у двох примірниках); 
• довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і 
зборів; 
• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 
• засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта 
господарювання копії відповідних платіжних документів; 
• акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що 
були ввезені у режимі імпорту); 
• копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на 
момент подання документів); 
• виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 
тварин; 
• копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних 
(генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за 
наявності) суб’єкта господарювання. 
•  Суб’єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови 
вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту 
про стан тваринництва (форма 24-сг, річна) щодо продуктивності тварин 
відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому 
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«Галицька Здоба» – переможець 

«Відкритого Кубка Львова»  

з футзалу 

15 жовтня відбулися вирішальні матчі «Відкритого Кубка Львова» з футзалу. 
Протягом трьох днів шістнадцять команд із різних ліг Львівщини визначали 
переможців у головному та втішному кубках. Турнір відбувся під егідою Асоціації 
футзалу Львівщини. 

У підсумку перемогла команда відомої компанії-виробника хлібо-булочної 
продукції «Галицька Здоба» з рахунком 4:1 не тільки у фіналі «Відкритого Кубка 
Львівщини», а й на турнірі загалом.   Після завершення усіх поєдинків відбулося 
нагородження переможців та призерів турніру. З рук віце-президентів Асоціації 
футзалу Львівщини Олега Верещинського та  Мар’яна Лозинського, команди 
отримали заслужені Кубки та медалі. Індивідуальною нагородою відзначено 
кращого воротаря турніру Ігора Стасюка («Галицька Здоба»). Він доклав чимало 
зусиль до перемоги своєї команди на турнірі, неодноразово підтверджуючи свій 
високий рівень. 
Джерело: www.galinfo.com.ua  

• були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою 

(за наявності) суб’єкта господарювання - власника неплемінного стада; 

• письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк 

бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років 

з урахуванням приросту та обсягу закупівлі; 

Якщо тварини  ввезені у режимі імпорту, крім документів зазначених у пункті 

1, також подають копії документів: 

• відповідного контракту; 

• рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів; 

• митної декларації. 

Заявка та необхідні документи приймаються до 05 листопада  комісією  

Департаменту агропромислового розвитку за адресою: м. Львів, просп.                                

В. Чорновола, 57.  

З постановою  Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 884 із змінами та 

формою заявки можна ознайомитись на сторінці департаменту в розділі 

«Програми» на сайті Львівської облдержадміністрації. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Члени Львівської Аграрної палати 

дізналися про сучасні тенденції  

розвитку свинарства  

18-19 жовтня у Львові при підтримці 
журналу “The Ukrainian Farmer”відбулася 
конференція “Свинокомплекс-2017”.  

Учасниками заходу стали представники агроформувань, що займаються 

свинарством з різних областей України, а також науковці, практики, члени 

Львівської Аграрної палати та інші. 

Присутні на конференції  представники підприємств-виробників свинини на 

Львівщині, зокрема ТзОВ “Еко-Міт”, ТзОВ “Галичина-Захід”, ТзОВ “Євро 

Комерс” та інші дізналися актуальну інформацію про заходи біобезпеки на 

свинокомплексах, способи досягнення максимальної заплідненості, методи 

боротьби із поширенням АЧС, особливості підтримання оптимального 

мікроклімату та інші питання.  

B рамках тематичних доповідей керівник кормозаводу ТзОВ “Галичина-

Захід” Володимир Радченко розповів про складання раціонів для 

високопродуктивних свиноматок, які застосовує підприємство. 

Директор ТзОВ “Євро Комерс” Віталій Павлівський звернув важливу увагу у 

доповіді на питання класифікації свинячих півтуш за європейськими стандартами.  

Керівник виробництва ТзОВ “Даноша” Віктор Робейко (Івано-Франківська 

область) детально розповів про впровадження заходів із біобезпеки на прикладі їх 

крупнотоварного виробництва.  

В рамках дводенної конференції учасники також дізналися багато іншої 

актуальної інформації, що дозволить підвищити економічну ефективність 

виробництва свинини і системно зменшувати витрати.   

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: www.minagro.gov.ua 

У Мінагрополітики відкрито  

ще дві нові вакансії на посади 

фахівців з питань реформ 

 Міністерстві аграрної політики та продовольства України триває процес 
набору кандидатів на зайняття вакантних посад в Генеральних директоратах. 
Зокрема, оголошено конкурси на такі посади: 

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

- державний експерт експертної групи з питань євроінтеграції Директорату 
стратегічного планування та євроінтеграції. 

Кінцевий термін подачі документів – 14 листопада 2017 року. 
Дата проведення конкурсу – 21 листопада 2017 року о 10:00 год. 
З детальними умовами щодо зайняття двох нових вакантних посад фахівців з 

питань реформ Мінагрополітики можна ознайомитись на порталі вакансій: 
career.gov.ua 

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. 
Довідково: 
Додатково на 2017 рік міністерству надано 22 вакансії. До кінця 2017 року буде 

створено департаменти по 10 штатних одиниць. Штатну кількість їх співробітників 
у подальшому планується розширити. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Оприлюднено нові проекти наказів 
Мінагрополітики України 

 18 жовтня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект наказу “Про внесення змін до порядку 
проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи”.  

20 жовтня Мінагрополітики оприлюднено проект наказу “Про затвердження 

Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз”. 
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Джерело: www.superagronom.com 

Недобросовісна тимчасова 

реєстрація пестицидів - основна 

причина появи на ринку  

неякісних ЗЗР 

Європейська бізнеса-асоціація заявляє, що головною причиною появи на 
українському ринку неякісних засобів захисту рослин є недосконала процедура 
тимчасової реєстрації. Врегулювання цієї процедури, на думку фахівців Асоціації, 
дозволить убезпечити ринок від неякісної агрохімії. 

На сьогодні в Україні існує два типи реєстрації пестицидів: постійна реєстрація 
та тимчасова. Обидва типи потрібні, проте щодо другого є певні сумніви у 
досконалості механізму такої реєстрації. Щоб отримати статус тимчасово 
зареєстрованого препарату (а це 2+1 роки такого статусу та ще 2 роки на розпродаж 
залишків) не потрібно подавати повне досьє на препарат, тобто реєстрацію можна 
виконати за спрощеною процедурою і без наукових досліджень та випробувань. 

Таким чином, заявляють у Асоціації, добросовісний імпортер, що реєструє ЗЗР 
із наданням усіх необхідних документів та надає повне досьє на препарат, отримує 
10 років реєстрації. А недобросовісна компанія фактично без документів, що 
підтверджують безпечність препарату, отримує реєстрацію на 5 років і при цьому 
несе мінімальні витрати на усіх етапах реєстраційного процесу. 

«Агрохімічний комітет ЄБА вже багато років намагається закрити цю проріху у 
законодавстві України, але, на жаль, питання не вирішене і до сьогодні. Тому ми 
дуже сподіваємось, що проблемі недобросовісної тимчасової реєстрації препаратів 
також буде приділено належну увагу»,  –  говориться у заяві Асоціації. 

Оприлюднено прогноз цін на ячмінь 

наступного року 

У 2017/18 маркетинговому році на світовому ринку очікується дефіцит 
ячменю, а виробництво буде нижчим від рівня споживання на 6 млн тонн, що 
призведе до росту цін на зерно. Про це повідомляє Baker Tilly. 

Ціна на ячмінь, за очікуваннями експертів, залишатиметься високою протягом 
кількох років. Це стимулюватиме аграріїв нарощувати виробництво. 

Як пояснюють аналітики USDA, у 2017/18 МР причинами зниження врожаю 
стали несприятливі погодні умови, а також скорочення площ під культурою. 
Світові запаси впадуть нижче 20 млн тонн, такого не було з 1983/84 МР. 

Джерело: www.agropolit.com 
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Джерело: www.landlord.ua 

Експорт сої зріс у 2,5 рази 

За останні 5 років експорт соєвих бобів зріс у 2,5 раза  – до 2736 тис. тонн в 
2016 р. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. 

Сукупний заробіток імпортерів щорічно зростав у середньому на 40%, 
досягнувши за підсумками минулого року позначки 986 млн. дол. США. Деякі 
компанії за динамікою показників набагато випередили ринок. Наприклад, група 
«Росток-Холдинг» 2016 року реалізувала сої утричі більше, ніж 2015-го, до того ж 
на експорт пішло 96% її соєвого врожаю, забезпечивши 28% експортних доходів 
компанії. 

Перших чотири місяці нинішнього року виявилися для експортерів ще 
результативнішими. Їхні доходи перевищили торішні показники за аналогічний 
період на 75%. Найбільший внесок у приріст експорту зробили чотири країни  – 
Іран, Туреччина, Італія й Ізраїль. Розширилася також географія постачань – 
значною мірою завдяки країнам ЄС. Крім Італії список імпортерів української сої 
поповнився Нідерландами, Португалією й Данією. 

Всього за січень-квітень 2017 року експортери заробили, за даними 
Держстату, 496 млн. дол.США. Головні напрямки за обсягами постачань, як і 
раніше,  – Туреччина, Іран і Єгипет. 

До групи провідних експортерів соєвих бобів входять компанії «ADM 
Україна», «Бунге Україна», «НІБУЛОН» і «Кернел». «НІБУЛОН» зосереджує свої 
зусилля на максимізації доходу від реалізації сої завдяки розвиненій логістичній 
мережі й системі керування якістю продукції. В результаті може здійснювати 
постачання сої преміальної якості (не-ГМО, високопротеїнової) і забезпечувати 
оптимальні обсяги експорту – від контейнерних партій до судів класу Panamax, 
а також розширювати географію постачань у країни Північної Африки, ЄС та 
Перської затоки, розповідають у компанії. 

Уряд України виділив кошти  

для погашення кредиторської 

заборгованості перед садівниками 

4 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити на розвиток 
хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними 
додаткових 224,3 млн. грн. у межах коштів, передбачених на підтримку аграрної 
галузі у Державному бюджеті на 2017 рік. 

Виділення таких асигнувань дозволить розрахуватися з кредиторською 
заборгованістю за цією програмою, яка становить 231,8 млн. грн., а залишки – 
направити на державне стимулювання створення нових насаджень та розвиток 
галузевої інфраструктури. 
Джерело: Асоціація «УКРСАДПРОМ» 
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Джерело: www.agroconf.org 

Аграрний комітет ВР підтримав 

податкові зміни для фермерських 

господарств 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує 
Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських господарств», № 6490 прийняти за 
основу. 

На засіданні Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин 
народні депутати України – члени Комітету розглянули проект Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств». 

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, 
Законів України «Про фермерське господарство», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 
державну підтримку сільського господарства України» та «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Завдання законопроекту полягають у створенні правових, економічних та 
соціальних передумов для легалізації сімейних фермерських господарств з набуттям 
статусу фізичної особи-підприємця – виробника сільськогосподарської продукції, 
та, відповідно, у забезпеченні їм повноцінної участі в соціально-економічному 
житті держави із встановленням пільгового порядку сплати єдиного соціального 
внеску, а також унеможливленням до 1 січня 2028 року проведення контролюючими 
органами заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 
фізичних осіб-підприємців, віднесених до четвертої групи платників єдиного 
податку, визначених у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу 
України. 

Передбачається, що впровадження положень законопроекту створить необхідне 
фінансове підґрунтя для створення та ефективної діяльності сімейних фермерських 
господарств, позитивно позначиться на рівні їх доходів та забезпечить зростання 
доходної бази місцевих бюджетів сільських територій. 

За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати 
Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських господарств», № 6490, прийняти за 
основу. 
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Джерело: www.kurkul.com 

В Україні сезонні овочі за рік 

подорожчали, мінімум в 2 рази 

На ринку України продовжують дорожчати сезонні овочі. Станом на 18 жовтня 
2017 року, ця продукція вже продається, в середньому, в 2-3 рази дорожче, ніж в 
аналогічний період минулого року, - повідомляє портал “Інфо-Шувар”,  

Перш за все, мова йде про баклажан та кабачок, які, в порівнянні з минулим 
роком зросли в ціні в 2,5-3 рази. Слід зазначити, що тільки за останній 
тиждень середня ціна на ці овочі на найбільших оптових майданчиках країни зросла 
на 30-40% і сьогодні становить 18-19 грн/кг (0,58-0,61 євро/кг). 

Далі за темпами подорожчання, експерти виділяють солодкий перець, помідор 
та огірок, які в порівнянні з минулим роком зросли в ціні майже вдвічі. 

Станом на сьогодні, ціни на солодкий червоний перець, в порівнянні з минулим 
тижнем зросли на 30% і переступили межу 35грн/кг (1,12 євро/кг).  

На більшості гуртових ринків України солодкий перець сьогодні коштує 36-38 
грн/кг (1,16-1,22 євро/кг). 

Середня ціна на помідори на найбільших гуртових ринках країни за тиждень 
зросла на 10-15% і зараз перебуває в діапазоні 24-25 грн/кг (0,77-0,8 євро/кг). 

Помітне зростання ціни  одразу на 30% за останній тиждень, було 
зафіксовано і по огірках.  
Джерело: www.info.shuvar.com 

ФАО прогнозує рекордний 

світовий обсяг виробництва 

зернових у 2017 році 

За останніми даними щодо поточного сільськогосподарського сезону в 2017 
році загальносвітовий обсяг виробництва зернових стане рекордним, а обсяги 
запасів перевищать всі показники минулих років. Про це повідомила прес-служба 
ФАО. 

Прогнозований обсяг виробництва зернових в світі в 2017 р. був переглянутий 
у бік підвищення в порівнянні з прогнозом минулого місяця до 2 612 млн т, що 
на 6,8 млн т (0,3%) вище рекордного рівня 2016 р. Світове виробництво пшениці в 
2017 р. досягне, як очікується, 750,1 млн т, що на 1,4 млн т (0,2%) більше, ніж 
прогнозувалося у вересні. 

Очікуваний обсяг виробництва фуражних зернових в світі становить 1 361 млн 
т, що на 2,5 млн т (0,2%) вище прогнозу минулого місяця. Прогнозований ФАО 
обсяг виробництва рису в світі в 2017 р. переглянутий в сторону зменшення на 2,7 
млн т до 500,7 млн т, що незначно нижче рекордного показника 2016 р.  
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Деякі тези щодо упорядкування земельних відносин 

Василь Магас, кандидат економічних наук, доцент, 

докторант Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

Здійснені перетворення відносин власності на селі призвели до ситуації, коли 
ведення товарного сільського господарства стало можливим переважно на базі 
орендованої землі. В умовах відсутності належного контролю з боку її власника це 
веде до зниження природної родючості земельних угідь. 

Оскільки землі сільськогосподарських підприємств на 90 відсотків 
орендовані, то суттєво обмежуються можливості залучення інвестицій та 
банківського кредиту. Для сільськогосподарських підприємств орендна плата стала 
відігравати роль соціального податку. Розміри орендної плати перевищують 
розміри прямої державної підтримки сільськогосподарських виробників. 

Як виявилось, землевласники із сільських трударів стали перетворюватися в 
рантьє. Створена ситуація не сприяє підвищенню економічної активності 
сільського жителя. Орендареві відведено роль соціального буфера між владою та 
сільським населенням.  

Внаслідок розпорошеності землеволодіння суттєво ускладнена та пов’язана зі 
значними витратами організація масивів сільськогосподарських угідь, достатніх 
для прибуткового господарювання. У той же час, цілком реальним стає масовий 
перерозподіл та концентрація сільськогосподарських земель під контролем 
обмеженого кола осіб. На сьогодні практично лише 15 відсотків 
сільськогосподарських підприємств контролюють 90 відсотків угідь. Це не тільки 
суперечить принципу конкуренції, що є необхідною умовою ефективної ринкової 
економіки, але й стає прямою загрозою національній безпеці. 

З метою запобігання та мінімізації цієї загрози та удосконалення системи 
земельних відносин пропонується: 

1.Установити норму, що землями сільськогосподарського призначення можуть 
володіти лише фізичні особи – громадяни України. 

2.Встановити верхню межу землеволодіння: на одну особу – не більше 100 га, 
на сім’ю – до 200 га.  

3.Визначити, що юридичні особи можуть мати сільськогосподарські угіддям 
тільки на умовах землекористування. Верхня межа – 5000 га. 

Сумарне користування землями сільськогосподарського призначення 
юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами асоційованої залежності не 
повинні перевищувати вказану межу. 
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Встановити десятирічний термін для приведення у відповідність до 
встановлених норм. Після закінчення цього терміну надлишкова земля повинна 
підлягати поверненню місцевим громадам. 

Після встановлення запобіжних норм можна відміняти мораторій на 
продаж сільськогосподарських земель.  

4. З метою підвищення збереження та охорони земель встановити 
мінімальний термін оренди на рівні 5-7 років (однієї сівозміни). 

5. Розмір земельного податку за приватизовані, але не використовувані за 
цільовим призначенням сільськогосподарські угіддя, встановити у 3-5 кратному 
розмірі від звичайного рівня (на розсуд місцевої влади). У випадку несплати – 
запровадити у судовому порядку повернення сільськогосподарських угідь 
місцевим громадам (не державі) на тих же умовах, на яких вони надавалась у 
приватну власність (тобто переважно безплатно). 

6. Така ж процедура повинна стосуватися усіх не використовуваних земель 
чи земель, які не мають власника (відумерлої спадщини і т.п.). Усі відносини 
оренди за цими землями повинні будуватися із органами місцевого 
самоврядування. 

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

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

Щорічно 19 червня пропонується 

відзначати професійне свято - 

День фермера 

Щорічно 19 червня пропонується відзначати професійне свято - День 
фермера. Відповідний проект Указу Президента України було схвалено на 
засіданні Уряду 11 жовтня. Після підписання Указ Президента набуде чинності з 
дня його опублікування. 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Забезпечення збалансованого розвитку 
сільських територій визначено одним із 
пріоритетів економічної політики на Львівщині. 
Про сучасний стан та тенденції розвитку 
сільських територій і реформу децентралізації 
читачам нашого видання розповів відомий 
експерт, завідувач відділу розвитку 
територіальних громад і транскордонного 
співробітництва ДУ “Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 
доктор економічних наук Віктор Борщевський.  

Головне щоб була єдина політика в створенні засадничих 

законодавчих рамок для децентралізації – Віктор Борщевський 

- Вікторе Валентиновичу, розкажіть про основні тенденції розвитку 
сільських територій Львівщини? 

- В.Б.: На Львівщині основна тенденція розвитку сільських територій полягає 
в тому, що ми відчуваємо наслідки негативних демографічних трендів і будемо 
стикатися з тенденцією до скорочення чисельності сільських мешканців. Крім 
того, значна частина молоді з Львівщини працює та навчається в країнах ЄС, 
зокрема сусідній Польщі, де вищі соціальні стандарти і до певної міри схожі 
культурні традиції. Тому треба буде шукати варіанти, щоб нівелювати ризики і 
загрози, які виникають внаслідок цієї тенденції. Якщо брати до уваги суто аграрні 
сільські території Львівщини, то їх інвестиційна привабливість дещо нижча, ніж в 
середньому по Україні. Але якщо враховувати в комплексі наближеність до 
туристично-рекреаційної інфраструктури та кордонів з ЄС, зону для розміщення 
логістичних об’єктів, реалізації ІТ-проектів, то область є дуже перспективною. 

 
- Ваш погляд як науковця на реформу, пов’язану з децентралізацією влади і 

формуванням об’єднаних територіальних громад (ОТГ), зокрема в сільській 
місцевості?  

- В.Б.: По-перше, я не вважаю, що кількість ОТГ свідчить про успішність 
адміністративно-територіальної реформи, швидше навпаки. Ми потрапляємо в 
своєрідну пастку, коли чиновники починають гнатися за кількістю об’єднаних 
громад і часто не аналізують, чи така громада в принципі може бути спроможна, і 
яка мета цієї реформи і такого об’єднання. На Львівщині визначили, що основною 
метою децентралізації влади є не створення великої кількості ОТГ, а передача 
повноважень з центру на місця, щоб громада могла самостійно визначати 
ефективність використання своїх ресурсів, нарощувати цю ефективність, у тому 
числі, якщо потрібно, об’єднуючись з іншими громадами. Це перший крок. По-
друге, потрібно було перед започаткування такого кроку сформувати адекватні 
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уявлення про цілі децентралізації, донести їх на місця, і внести зміни в базовий 
нормативний документ – Конституцію України, якій, на жаль, на цей час ще не 
відповідає ціла низка базових положень, що реалізуються у площині 
децентралізації. 

Вітчизняні вчені вже доволі ґрунтовно опрацювали цілу низку теоретико-
прикладних аспектів реформи і виділили певну кількість типів сільських територій, 
кожен з яких має свої плюси чи мінуси в процесі децентралізації. Якщо ми 
говоримо про тенденцію успішних сільських територій, то це переважно приміські 
або сателітного типу сільські території, які знаходяться біля великих міст, недалеко 
від кордону та транзитних магістралей і центрів. Вони мають виший потенціал і 
кращі ресурси для розвитку. Якщо ж ми говоримо про проблемні сільські території, 
то це переважно периферійні, передгірні та гірські села, або ж чисто агровиробничі, 
в яких домінує присадибне домогосподарства, а не комерційне фермерство. В цих 
сільських громадах, як правило, значно суттєвіші проблеми з погляду економічної 
модернізації та залучення інвестицій. Імовірно, що економічна ситуація в них буде 
погіршуватися, зокрема при дотриманні вимог ЄС щодо припинення продажу 
аграрної продукції підсобних домогосподарств на ринках. Це може бути проблема 
для класичних агровиробничих сільських територій. Тому, перш за все, необхідно 
реалізувати проекти в таких територіях, стимулювати розвиток фермерства, 
кооперації, сучасного товарного виробництво, якого бракує. В периферійних і 
гірських сільських територіях доцільно розвивати альтернативні види діяльності – 
туризм, рекреацію, сферу послуг.  

Відтак основним пріоритетом децентралізації має виступати підвищення 
економічної ефективності сільських територіальних громад. Якщо громада невелика 
і дає собі раду, забезпечує раціональне використання власних ресурсів, залучає 
інвесторів і має збалансований бюджет, тоді все добре. Тому засадничою 
передумовою успішної децентралізації влади має стати формування єдиної політики 
та законодавчих рамок для передачі громадам необхідного обсягу повноважень 
щодо розпорядження власними ресурсами згідно принципу субсидіарності. А вже 
згодом кожна громада, яка не зможе виживати економічно, буде змушена шукати 
шляхів об’єднання із сусідами з метою нарощування власного ресурсного 
потенціалу та його ефективної реалізації спільними зусиллями. Альтернативою 
цьому виступатиме лише примусове об’єднання громад за єдиним планом згори, але 
воно навряд чи матиме щось спільного з децентралізацією. Швидше навпаки – це 
буде повторенням уже пройденого колись шляху з тотальною колективізацією у 
сільській місцевості, яка, на жаль, привела до трагічних наслідків для українського 
суспільства та української нації.  
 

- Якими Ви бачите передумови, необхідні для успішного розвитку 
підприємництва в сільській місцевості?  

- В.Б.: Для успішного розвитку підприємництва, перш за все, важлива 
інформаційно-освітня складова, зокрема навчання, проведення комунікаційних 
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заходів, розробка інвестиційних пропозицій, поширення інформації для 
інвесторів, як закордонних, так і внутрішніх, зокрема місцевих.  

 Другий напрям – це розбудова і модернізація інфраструктури, зокрема доріг, 
Інтернету, телекомунікацій, енергетичних мереж. Але, передусім – доріг. Все 
інше докладеться. Заради справедливості слід відзначити, що у цьому напрямі за 
останні два роки на Львівщині відбулися досить суттєві позитивні зрушення. 

 Перспективні напрями розвитку підприємницької діяльності в сільській 
місцевості в кожному випадку залежать від специфіки їх просторового 
розташування та характеру економічного розвитку цих територій, наявних 
природних ресурсів, корисних копалин тощо. Тому в кожному випадку слід 
виходити з конкретного типу сільської території та її ресурсного забезпечення.  

Зазначу, що ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 
НАН України” також активно допомагає громадам визначати і формувати 
стратегічні пріоритети їх розвитку. Адже громадам сьогодні дійсно треба 
розробляти дієві стратегічні плани розвитку, власні бренди, пріоритети галузевої 
спеціалізації. Це є основою для залучення інвестицій та економічного розвитку, в 
тому числі – у процесі об’єднання. Наприклад, якщо громада обирає 
пріоритетним туристичний напрям, наприклад у Сколівському районі, то 
стратегія буде одна, а якщо основний акцент робиться на промисловості чи 
лісовому господарстві – то зовсім інша.  

Окремі громади Львівщини, наприклад Тростянецька ОТГ Миколаївського 
району, мають перспективи багатофункціонального розвитку. В цій громаді є 
переваги як транзитно-логістичного, так і сільськогосподарського чи 
туристичного характеру. Тут є піщаний кар’єр і поклади інших копалин. Тому 
громада може обирати, які пріоритети обрати як першочергові, залучаючи під 
них інвестиційні ресурси.  

Інші громади, такі як Дублянська ОТГ Самбірського району, мають значно 
скромніші можливості для нарощування власної економічної ефективності. Тому 
вони більше схильні до моноспеціалізованого розвитку, зокрема аграрного. Тут 
важливо передусім стимулювати фермерство та залучати інвестиції у розвиток 
сучасних форм сільського господарства.  

У країнах ЄС досить поширеним є напрям розвитку альтернативної 
енергетики в громадах, наприклад у польських ґмінах. Це перспективно і в 
Україні, але такі проекти мають обов’язково проходити обґрунтування з точки 
зору впливу запропонованої технології на екологію. Позитивним є досвід 
будівництва сонячної електростанції в Ралівській сільській раді Самбірського 
району приватними інвесторами на досить значній площі.  

Будівництво міні-ГЕС на сільських річках з економічної точки зору, на 
перший погляд, доцільний проект. Проте, з урахуванням впливу у 
середньостроковій перспективі на стан довкілля, проект може бути цілком 
збитковим для громади. Такі речі потрібно серйозно відслідковувати, а громади 
повинні мати право вирішального голосу при їх реалізації проекту. Аналогічна 
ситуація може стосуватися вітроенергетики.  
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Мені відомий досвід ґміни в 
Куявсько-Поморському воєводстві Польщі, 
яка відмовила відомій французькій 
компанії у продажі землі під будівництво 
вітрових електростанцій, оскільки жителі 
ґміни були проти того, щоб їх прекрасні 
ландшафтні краєвиди псували ці високі 
вітряки.  

- У випадку реалізації інвестиційних проектів в агропродовольчій сфері, Ви 

вбачаєте переваги за іноземними чи вітчизняними інвесторами? 

- В.Б.: Я є прихильником іноземних інвестицій, оскільки це нові сучасні 

технології, нова культура менеджменту агробізнесу. На жаль, більшість 

вітчизняних інвестиційних проектів у сільському господарстві, це переважно 

підконтрольні олігархічним структурам агрохолдинги, які, в переважній 

більшості, радше створюють ілюзію успішного бізнесу, ніж насправді є 

високоефективними. Тому, на даний час, об’єктивно дійсно пріоритет за 

іноземними інвесторами з більш глобальним мисленням, ніж суто орієнтація на 

поточні короткострокові прибутки на сировинному експорті.  

Якщо ж говорити про інвестиції домогосподарств у розвиток ферм сімейного 

типу в сільській місцевості та створення невеликих на засадах кооперації 

виробництв, які створюють ефективну зайнятість, то власне всебічній підтримці 

їх розвитку має надаватися пріоритет як на рівні області, так і на рівні об’єднаних 

територіальних громад на Львівщині. 
 

- Дякуємо Вам за цікаве інтерв’ю. 

Розмову вів Павло Музика.  

 

Джерело:www.worldfood.com.ua 
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Який ґрунт найкраще підходить 

для закладання яблуневих  

і грушевих садів 

Сади, закладені у невластивому для культур місці, погано плодоносять та 
завчасно, у віці 10-15 років, гинуть. 

Обстежуючи ділянку під майбутній сад, слід звернути увагу на стан плодових 
насаджень, які там уже є. Особливо це стосується зерняткових – у виборі місця 
під їхній сад слід орієнтуватися на ґрунти, де такі культури добре ростуть.  
Утім, добрий стан диких дерев груші і яблуні не надто показовий – вони більш 
стійкі до несприятливих ґрунтових умов, ніж їхні культурні родичі. Обираючи 
ділянку, треба звернути увагу на особливості рельєфу, розміщення лісосмуг і 
балок. 

Ґрунт для вирощування яблуні повинен містити достатню кількість 
доступних рослині поживних речовин, бути нещільним, добре дренованим, 
поглинати та зберігати вологу.  

Кращими ґрунтами для вирощування яблуні є сірі і темно-сірі лісові, 
чорноземи опідзолені, чорноземи деградовані, чорноземи глибокі. Достатньо 
продуктивними є насадження яблуні на чорноземах звичайних чи південних, а 
також на каштанових легкого- і середньосуглинкового механічного складу 
ґрунтах. 

Без докорінного поліпшення для вирощування яблуні непридатні болотні, 
заболочені, кам’янисті, дуже щебенисті, піщані, надмірно карбонатні, дуже кислі 
(рН<3,6) та дуже лужні (рН>8,5) ґрунти, солонці та солончаки. Для яблуні дуже 
шкідливі розміщені близько до поверхні ґрунту водонепроникні породи. 

Важливим показником є щільність ґрунту. Яблуня добре або задовільно росте 
на ґрунтах із щільністю до 1,421,45 г/куб. см. 

Рівень підґрунтових вод у саду яблуні не повинен бути вищим за 2,5 м. 
Особливо шкідливими для культури є застійні води на глибині до 1,5 м.  

Вимоги груші до ґрунтових умов схожі з яблунею. Груша, щеплена на 
сіянцях груші, вибаглива до вологи, чутлива до засолення й не виносить близького 
залягання ґрунтових вод. А от щеплена на айві може добре рости на слабко 
засолених ґрунтах із близьким заляганням ґрунтових вод. Груша на айві росте і 
на  ущільнених ґрунтах. 
Джерело: www.agrotimes.net 
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Садівництво вважається традиційно 
перспективною та прибутковою галуззю в 
Україні. Про основні тенденції розвитку 
садівництва на Львівщині читачам нашого 
видання розповів в ексклюзивному інтерв’ю 
директор  ПП «Проектно-консультаційний центр 
«Суцвіття», кандидат економічних наук Анатолій 
Іванович Бурлака.   

На Львівщині створюються нові ягідно-фруктові бізнеси  

 в перспективних ринкових нішах – Анатолій Бурлака 

- Охарактеризуйте будь ласка сучасні тенденції розвитку садівництва в 
Україні? 

- А.Б.:  Галузь садівництва в Україні незважаючи на відсутність державної 
підтримки протягом останніх років розвивається доволі динамічно. Лише в 2017 
році керівництво Міністерства аграрної політики та продовольства України 
почало компенсувати борги за попередні роки перед  підприємствам, які 
закладали сади в минулі періоди. 

 Особлива увага в останні роки приділяється закладці садів грецького горіху 
та фундука, які мають потенціал. В Україні діє  Інститут горіхівництва і 
Українська горіхова асоціація, яку очолює  Володимир  Пахно – професіонал 
своєї справи.  Україна займає четверте  місце у світі по реалізації горіху – це 
приємно. Нарешті стало видно результат роботи галузевої асоціації – від 
виробництва саджанців до реалізації продукції. Українська горіхова асоціація 
створили школу заочної і очної форми навчання у м. Дніпро в якій проводяться 
навчання з вивчення технологій вирощування горіхів грецького та фундука. 
Українська горіхова асоціація та Інститут горіхівництва активно співпрацюють з 
Інститутом садівництва НААН і Уманським національним університетом 
садівництва. 

Друга організація – Асоціація «Укрсадпром»,  які також координують 
діяльність підприємств садівничої галузі. Голова Асоціації «Укрсадпром» 
активно налагоджує міжнародну співпрацю і сама організація сприяє виходу 
вітчизняних виробників на світові ринки. Дві названі вище організації зараз 
фактично об’єднують найпотужніших виробників продукції садівництва. ПП 
«Проектно-консультаційний центр «Суцвіття» є членом обидвох перелічених 
вище асоціацій. 

 На жаль, Міністерство аграрної політики та продовольства України не 
встигає за  тенденціями розвитку сучасного садівництва, а тому в приватному 
секторі впроваджується багато нових сортів культур значно раніше, ніж їх 
вносять до офіційних реєстрів сортів рослин в нашій державі.  
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- Охарактеризуйте детальніше основні ареали розвитку горіхівництва? 
- А.Б.:   На даний час територія Україна поділяється на чотири умовні зони 

щодо розвитку промислового горіхівництва. Найсприятливіші умови  для розвитку 
галузі сформувалися в Західному регіоні (зона високоефективного виробництва) – 
Волинській, Львівській, Закарпатській,  Чернівецькій та Івано-Франківській 
областях.  Серед  сортів горіху поширені  Буковинський  1, Чернівецький 1,  
Ярівський,  Ідеал, Прикарпатський i Топорівський. Досить суттєві площі займають 
значну сорти молдавської селекції – Кишинівський, Кедрене, Піщанський, Каку. 
Сорти французької селекція менш популярні внаслідок низької зимостійкості, 
оскільки вони  можуть вимерзати в Україні при низьких температурах (-12 – -15 
градусів). Хоча широким розмноженням сортів французької селекції займаються в 
Черкаській області і окремі підприємці закладають їх нові насадження. 

Друга зона розвитку горіхівництва (зона ефективного виробництва) охоплює 
Тернопільську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Одеську області.  В цих 
областях врожайність горіхів може бути нижчою, а на кордоні  Придністров’я і 
Вінницької горіхові сади підмерзають.        

Третя зона (зона простого відтворення) охоплює Полісся, Центральний 
Лісостеп, Степ,  Запорізьку  і Полтавську області може бути віднесена до території 
ризикованого  вирощування горіхів. Грунти загалом підходять для вирощування 
горіху, але різко континентальний клімат із холодними зимами і пониженими 
температурами  може негативно впливати на горіхові сади.  

І четверта – (зона нетоварного виробництва) напівризикованого горіхівництва 
(Дніпропетровська,  Харківська, Донецька області). Хоча і на цій території  є 
успішні садівничі господарства. Компанією «Агропромторг» в Дніпропетровській 
області закладено колекційний горіховий сад з 15 різних сортів. Наше 
підприємство робило цій компанії проект  і можемо сказати, що за останні два роки 
сад добре росте, саджанці, і вітчизняні, і молдавські добре прийнялися. Дане 
підприємство  часто проводить навчальні семінари з питань вирощування горіху 
грецького. 

 Якщо говорити про Західну Україну,  то в останні роки активно закладаються 
горіхові сади у Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Тернопільській 
областях. Площі горіхових садів на Львівщині зараз значно більші, ніж в 1990 році. 
Фактично  таких промислових насаджень на Львівщині наприкінці 1980-х років не 
існувало, а це були одиничні невеликі посадки в Кам’янка-Бузькому районі.  

 
- Розкажіть детальніше про тенденції закладки садів з вирощування 

фундука? 
- А.Б.: На Львівщині сад фундукового горіху закладено ФГ «Королівський 

горішок» Мостиського району і підприємцями Городоцького району.  На Закарпатті 
закладаються сади в Хустському  районі  підприємством «Карпатські золоті 
горішки» сортами Барселонський, Каталонський, Галле, Косфорд, а також 
італійськими сортами Тонда ді Джіфоні, Мортарелла, які занесені в Державний 
Реєстр сортів України на площі понад 50 гектарів.  
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Фермерське господарство «Золоті горішки» в Хмельницькій області також 
має до 50 га насаджень фундука і має статус розсадника. Крім того, в 
Хмельницькій та Київській областях заплановано будівництво заводів із 
переробки фундука.  З технологічної точки зору дуже важливо доглядати 
горіховий сад  перші 5-7 років  –  формувати крону дерева і  виконати комплекс 
заходів для боротися з хворобами і шкідниками листя і плодів. І обов’язковою 
умовою при закладці горіхового саду фундука є встановлення системи штучного 
зрошування.  

В Україні основні обсяги вирощування фундука здійснюється для  потреб 
кондитерської промисловості. Але кондитери вимагають, щоб горіх був круглої 
форми, оскільки зарубіжне обладнання по заливці шоколадом вимагає округлої 
форми. Вітчизняні ж  сорти фундука мають зубовидну форму чи подовжені, а 
тому кондитерам не дуже підходять. Водночас, якщо в грецьких горіхів його 
жирність 50-60 % – це перевага, то на ринку фундука дуже високий попит на 
горіхи жирністю 40-45 % .    

Для господарства вирощування фундука також  вигідно з економічної точки 
зору. Практично фундук за ціною наближений до грецького горіху – близько 150 
грн /кг при експорті. По врожайності він забезпечує 2,5-3,5 т/га, але менш 
трудомісткий, кращий по зимостійкості. Проте дерева мають велику потребу у 
воді і освітленні. В перспективі,  я думаю, фундук може обігнати грецький горіх за 
площами закладки садів, оскільки він більш адаптивний до місцевості  і 
характеризується вищою зимостійкістю.  

З економічної  точки зору варто врахувати, що вищі ринкові ціни 
встановлюються на розколотий горіх.  При розколі горіхів автоматизоване 
обладнання краще знімає шкірку з плодів круглої форми. Тому поки що іспанські 
та італійські сорти для цього більш підходять. Не розколотий горіх має низьку 
ринкову ціну, хоча і на нього є високий попит зі сторони Китаю. Взагалі ринок 
Азії є перспективним для України і вони готові брати горіх нетехнологічний і 
нестандартний. 

Попит на вітчизняні горіхи великий і в Kитаї і вони готові його купувати. 
Тобто ринок Азії є перспективним і ці країни готові брати горіх нетехнологічний і 
нестандартний, а не лише чищене ядро. Звісно за нижчими цінами, проте доволі 
прийнятними для тих садівників, які ресурсно обмежені для повного циклу 
обробки горіху.  

 
- Новий закладений горіховий сад починає частково повертати інвестовані 

кошти лише через 5-7 років.  Що Ви можете запропонувати в якості 
підтримуючої діяльності для господарств? 

 - А.Б.: Проектно-консультаційний центр «Суцвіття» пропонує при закладці 
горіхових садів передбачити також можливість вирощування ущільнюючих 
культур.  Горіховий сад це дійсно довгострокові капіталовкладення і власник лише  
на 3 рік побачить перші плоди,  а досить вагомі врожаї лише буде одержувати  на 
6-7 рік. 
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Крім того, щорічні витрати по догляду за 
горіховим садом до періоду його вступу у 
плодоношення становитимуть  10-15 тис грн /га. 
Якщо грецький горіх  висаджувати по схемі  12X10 м 
чи 14X12м, то в міжрядді можна вирощувати 
культури, які дають швидше прибуток, наприклад 
часник. Це досить прибуткова культура і в 
Дніпропетровській області на підприємстві, якому 
ми надаємо послуги,посіяний у міжрядді горіхових 
дерев часник, дав змогу окупити затрати на 
утримання горіхових дерев до періоду 
плодоношення.   

Вартість посіву  одного гектару часнику за такою схемою становить до 300 
тис грн., але прибуток у 600-700 тис грн / га дозволяє компенсувати затрати по  
догляду садів. Є багато прикладів в Дніпропетровській обл. горіхи і проміжна 
культура часник.  

Ще однією культурою у міжряддях горіху може бути малина. На малину 
попит високий і ціна доволі прийнятна. Якщо висаджувати малину ремонтантних 
сортів, то врожай можна одержати вже в перший рік. Фактично поки малина дає 
врожай потроху підростає горіх.  Важливо також, що по засобам захисту малина 
вимагає тих же препаратів (з вмістом міді), що і горіх.  Ремонтантні сорти 
малини характеризуються транспортабельністю і високою якістю ягоди. Крім 
того, забезпечується висока врожайність і ягоду можна зберігати до  трьох діб. В 
окремих випадках можна побудувати невелику  холодильну камери в полі для 
охолодження ягід.  

Найперспективніші ремонтантні сорти – Брусвяна, Полка, Поляна, 
Маравілла. Але і ціна саджанців  різна. Якщо вартість більшості з перелічених 
вище саджанців  становить  6-8 грн/шт., то  саджанець Маравілли коштує                                         
20 грн/шт. Ці сорти дають гарні результати, але всі ягідні потребують зрошення. 
Без штучного зрошення можна зібрати 6-8 т/га малини, а при  зрошенні 
урожайність зростає до 15-20 т/га.  

На Львівщині в Городоцькому районі є ФГ «Воліс», де міжрядною 
культурою  в насадження горіху грецького є суниця садова (полуниця) і малина. 
Фермерське господарство «Королівський горішок» в c. Угрин Городоцького 
району висадило у міжряддях горіхових дерев  ремонтантну малину.  

 
- В країнах Європи збільшуються насадження жимолості. Чи характерна 

дана тенденція і для України? 
- А.Б.: Великі насадження  жимолості  є в Івано-Франківській 

(Городенківський район) і в Дніпропетровській  областях  (підприємство «Еко-
Сад»). Суто під органічну продукцію  закладено  5 га жимолості в Житомирській 
області. 
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Жимолость дає врожай на 2-3 рік. Проте ця ягода раніше ніж полуниця з 
грунту з’являється на ринку і містить багато цінних для організму людини 
мікроелементів. Важливою рисою жимолості є  не вимогливість до кліматичних 
умов і морозостійкість (до -25 градусів морозу). Пік врожайності жимолості 
припадає на 7-8 років, а загалом вона плодоносить 12-15 років. В наших умовах 
прекрасно росте і витримує до 25 градусів морозу. Є два сорти жимолості нашої 
селекції  - Алісія і Чайка, які задовольняють потреби садівників. Розсадники 
ягідних культур, які пропонують жимолость є в Київській та Вінницькій 
областях. 

Фактично ринку даної ягоди в 
Україні ще немає і споживач лише  
формується. Кисло-солодка на смак 
ягода жимолості збирається в ємності 
по 200-500 грам і продається на ринку 

лише у свіжому вигляді. Однак, збирати ягоду дещо важко, оскільки вона 
ховається під листям і потрібно розгортати куш, що потребує затрат праці.     

 
- Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку промислового садівництва і 

ягідництва на Львівщині? 
- А.Б.: Наближеність до кордонів з країнами Європейського Союзу і 

внутрішній попит стимулюють розвиток садівництва і ягідництва на Львівщині 
навіть з урахуванням того що в нас фактично відсутня бюджетна фінансова 
підтримка подібного бізнесу, на відміну від ЄС. Фермерське господарство 
«Євросад», займається вирощуванням саджанців плодових дерев, досить багато 
виробляє саджанці персика, а в окремі роки постачає продукцію на експорт. 
Фермерське господарство «Сонячна насолода» Городоцького району успішно 
вирощує чорну і червону смородину та полуницю, персик, малину. В 
Жидачівському районі фермер успішно займається вирощуванням лохини. В 
Бродівському районі також вкладено значні інвестиції у вирощування ягідних 
культур, зокрема малини. В Перемишлянському районі СОК «Агрофрут» 
поступово розширює площі під вирощування полуниці. На Сокальщині активні 
підприємці нещодавно інвестували в закладку досить значних площ горіхових 
садів і малини. І це не повний перелік успішних проектів на Львівщині. Окремі 
господарства все частіше звертають увагу на вирощування агрусу, оскільки в 
Німеччині та Польщі зростає попит на дану продукцію. Фактично без державної 
фінансової підтримки в Україні створюються нові ягідно-фруктові бізнеси у 
перспективних ринкових нішах.   
Продовження інтерв’ю у наступному випуску видання  
 

Розмову вів Дмитро Соломонко. 



31 

2017 / № 19 (66) 

Продуктивність і довговічність плодово-ягідних насаджень залежить від вибору 
місця та ґрунту. Так, чорна смородина порівняно із іншими ягідними, є більш 
вимогливою до вологості, керованості та родючості ґрунту. Вона потребує високої 
агротехніки. 

Червоні порічки, на відміну від чорної смородини, стійкіші до нестачі вологи у 
ґрунті та витримують повітряну посуху. Їх можна вирощувати на ґрунтах легшого 
гранулометричного складу. За внесення органічних добрив у культури значно 
збільшується врожайність і товарна якість ягід. 

Аґрус до ґрунтових умов не вимогливий. Попри те, що він є зимостійкою та 
посухостійкою культурою, добре росте та плодоносить на достатньо зволожених 
ґрунтах. 

Для нормального розвитку малини підґрунтові води повинні залягати не ближче 
ніж за 1-1,5 м до поверхні ґрунту. Реакція ґрунтового розчину на продуктивності 
культури істотно не позначається, однак на дуже кислих або лужних ґрунтах 
рослини розвиваються гірше. Загалом це характерно для всіх ягідних.  

Для суниці придатні добре окультурені та аеровані ґрунти. Її можна вирощувати 
на всіх типах ґрунтів, але кращими будуть середньосуглинисті. На ділянки з 
піщаними та глинистими ґрунтами слід вносити значну кількість органічних добрив. 
Для культури оптимальна реакція ґрунтового розчину рН 5,5-6. 
Джерело: www.agrotimes.net 

Вибір правильного ґрунту для 

ягідників впливає на врожайність 

і прибутковість 

Джерело: www.iec-expo.com.ua/ag-2017 
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Про баталії навколо гліфосату 

Наприкінці вересня 2017 року уряд Франції ухвалив дуже непросте і 
недвозначне рішення. Попри незгоду фермерів, які в знак протесту заблокували 
Єлисейські поля, французький уряд заявив про відмову до 2022 року від 
використання гербіцидів на основі гліфосату та доручив Міністерству сільського 
господарства перспективно спланувати поступовий перехід на інші гербіциди. 
Більш того, в уряді планують провести повний моніторинг ринку пестицидів, що 
використовуються французькими фермерами. 

Тема можливої заборони гліфосату регулярно обговорюється в Єврокомісії і 
її можна порівняти з постійно тліючим вогнищем, що не сильно горить, але і не 
гасне. Рішення Парижа не стало прецедентом, особливо винятковим рішенням. 
Раніше подібну заборону схвалили і у Німеччині. Проте, одновекторний рух двох 
найбільших економік ЄС здатен  змінити настрої у всій Європі. І це, безумовно, 
матиме вплив і на Україну. 

Солі гліфосату – це основний компонент (діюча речовина) одного із 
найпопулярніших на ринку пестицидів гербіциду РАУНДАП та його аналогів, які 
виробляються не тільки американським гігантом – виробником агрохімікатів, 
компанією Монсанто, яка є винахідником гліфосату. 

Вказаний гербіцид вже тривалий час перебуває в полі зору світових наукових 
установ, відповідальних за безпеку продуктів харчування. Його популярність 
пояснюється унікальною біологічною функцією – він здатний знищити всі зелені 
рослини. Але питання ще й в іншому. Солі гіфосату не впливають на генетично 
модифіковані рослини. Тобто, ви здійснюєте гербіцидну обробку посіву 
трансгенної культури – і вся небажана рослинність гине, залишаються тільки 
рослини культурної рослини. Це, насамперед, стосується сої. Стійкість 
трансгенної сої обумовлена введенням в геном сої фермента бактерій, що має 
стійкість до гліфосату. У 2016 році площа під посівами трансгенних культур у 
світі становила 185,1 млн. га, половина з яких була відведена під сою. 

На сьогоднішній день генетично модифіковані рослини вирощуються у 26 
країнах світу. Лідери вирощування: США, Бразилія, Аргентина, Канада, Індія, 
Парагвай, Китай. В Україні ГМ-культури офіційно не вирощуються, вони не 
включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 
Україні, насіннєвий матеріал офіційно не завозиться. Та й взагалі, ставлення до 
ГМО у нас скоріше негативне, ніж схвальне.  

Галина Янюк, державний фітосанітарний інспектор 

відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та 

аналізу ризиків Управління фітосанітарної безпеки ГУ 

Держпродспоживслужби у Львівській області 
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В березні 2015 року група експертів 
Міжнародного агентства з дослідження раку 
(МАДР) Всесвітньої організації охорони 
здоров’я дійшла висновку, що застосування 
гліфосату може сприяти “ймовірному” 
розвитку раку в людини. Разом з цим 
агентство повідомило, що поки що існують 
обмежені докази того, що гліфосат є 
канцерогенним і викликає онкологічні 
захворювання. 

Такі висновки експертної групи сколихнули увесь світ та викликали гостру 
реакцію у різних країнах, оскільки остаточне визнання гліфосату канцерогеном не 
лише означатиме заборону використання гербіциду, але й вплине на виробництво 
та торгівлю генетично модифікованою продукцією у всьому світі. Проблематику 
почали активно обговорювати в засобах масової інформації, експертному 
середовищі, державних органах та міжнародних організаціях. Деякі експерти 
вважають, що продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг та інші товари 
з генетично модифікованої бавовни можуть призвести до порушень ендокринної 
системи та раку. Інші експерти вважають, що скандал навколо гліфосату є 
наслідком конкурентної боротьби за міжнародні ринки. 

Аграрії в багатьох країнах протестують проти обмежень на гліфосат, 
розуміючи, що це вплине на врожайність та зниження їхньої конкурентності у 
порівнянні з виробниками, що вирощують ГМО-продукцію в інших країнах, де 
він дозволений.  

Разом з тим, будь-яке обмеження торгівлі культурами, обробленими 
гліфосатом, на теперішній час суперечить максимально допустимому рівню 
залишків, встановленому “Кодекс Аліментаріус” (збірник міжнародно схвалених і 
поданих в однаковому вигляді стандартів на харчові продукти, розроблених під 
керівництвом FAO/WHO, спрямованих на захист здоров'я споживачів і 
гарантування чесної практики в торгівлі ними, підготовлений та виданий 
Комісією Кодексу Аліментаріус). Кодекс Аліментаріус містить стандарти на всі 
основні види харчових продуктів – сирі, напівоброблені та перероблені, які 
призначені для постачання споживачеві, може створити проблеми у експортерів та 
імпортерів та потенційно суперечить угодам Світової організації торгівлі. Отже, в 
подальшому такі заборони можуть бути оскаржені в Органі врегулювання спорів 
Світової Організації Торгівлі. Як відомо, США та Аргентина вже ініціювали 
обговорення в рамках Комітету СОТ з санітарних та фітосанітарних заходів 
питання про те, наскільки висновки МАДР можуть розцінюватись як достатні 
наукові обґрунтування для введення обмежень на застосування гліфосату. 

Питання безпеки застосування гліфосату досі залишається невирішеним і 
викликає суперечки в багатьох країнах. Південна Корея, Колумбія, Бразилія 
ухвалили рішення обмежити застосування гліфосату.  
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Джерело: www.ufexpo.com.ua 

США, Японія та Нова Зеландія провели додаткові дослідження, результати 
яких спростовують висновки про наявність причинно-наслідкового зв'язку між 
застосуванням гліфосату і розвитком раку.  

Натомість у Європейській Спілці остаточне рішення не прийнято. Термін дії 
дозволу на використання гліфосату спливав у середині поточного року, і 
Європейська комісія тимчасово продовжила його до кінця 2017 року, доки 
Європейське хімічне агентство не завершить перегляд дослідження. Разом з цим 
Єврокомісія представила державам – членам Євроспілки низку рекомендацій щодо 
застосування гліфосату, такі як: звести до мінімуму застосування вже зібраного 
врожаю та застосовування речовини в громадських парках, на дитячих 
майданчиках і в садках тощо. Однак Німеччина вжила тимчасових обмежувальних 
заходів щодо застосування гліфосату, а тепер це зробила і Франція. 

Водночас Спілка з захисту навколишнього середовища (BUND) запустила 
кампанію під назвою “Ініціатива європейських громадян проти гліфосату”, в 
рамках якої за короткий час зібрано понад мільйон триста підписів над петицією, 
яка вимагає скоротити використання пестицидів та реформувати процес їх 
затвердження в ЄС. Таким чином, до кінця року Єврокомісія має визначитися щодо 
продовження або припинення дозволу на використання гліфосату до 2031 року. 

Проте вже зараз зрозуміло, що питання потребує самостійного детального 
вивчення кожною країною окремо. І Україною теж. 
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ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННИЦТВА 
ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОСПОЖТИВАННЯ ТА ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ СВІТЛА 

LEDECО®  ТОВ «Компанія Транстрейд Інвест» 

вул. Мельникова 83А, оф. 303, м. Київ, 04119 

+380 44  222 60 73, +380 67 324 71 70 

 office@ledeco.com.ua    ledeco.com.ua  

mailto:office@ledeco.com.ua
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• Компанія Транстрейд Інвест працює на ринку України понад 
10 років. Основним напрямком роботи з 2013 року є 
виробництво і реалізація надійних, економічних та екологічно 
чистих світлодіодних світильників ТМ  LEDECO. 

LEDECO. ПРО КОМПАНІЮ 

ОСВІТЛЕННЯ  ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
ПРИМІЩЕНЬ ТВАРИННИЦКИХ 

ФЕРМ 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ 

ОСВІТЛЕННЯ 
ДЛЯ РОБОЧИХ КАБІНЕТІВ, КОМОР 

ТА КОРИДОРІВ 

Світлодіодні економічні водозахищені 
світильники, які пристосовані для 
використання у агрессивному та 
вологому середовищі 

Світлодіодні економічні світильники 
для освітлення территорії 
тваринницьких ферм та під’їзних 
шляхів 

Світлодіодні світильники для заміни  
застарілих люмінесцентних 
світильників та світильників з лампами 
розжарювання 

Наша співпраця підносить ефективність збереження 

електроенергії на вищий рівень та сприяє збереженню довкілля 

для наступних поколінь 

ЕКОНОМІ
Я 

•ЗНИЖУЄТЕ ВИТРАТИ НА 
СПОЖИВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ до 60% в 
порівнянні з використанням 

люмінесцентних 
світильників 

ЯКІСТЬ 

• КУПУЄТЕ ЯКІСНУ 
СЕРТИФІКОВАНУ 
ПРОДУКЦІЮ за 

доступною ціною 

ГАРАН
ТІЯ 

•ОТРИМУЄТЕ ГАРАНТІЮ НА 
ПРОДУКЦІЮ ДО 5-и років 
і постійну інформаційну 

підтримку 



37 

2017 / № 19 (66) 

 

• Наша продукція виготовлена з компонентів провідних 
світових брендів світлодіодних технологій - NICHIA (Японія), 
OSRAM (Німеччина), SEOUL (Корея). 

ПРОДУКЦІЯ. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

близько 150 видів 
СВІТИЛЬНИКІВ 

• промислові, 
інтер'єрні, офісні, 
спеціальні та вуличні 
світильники  

більше 600 
МОДИФІКАЦІЙ  

• світильники з різною 
потужністю, 
кольоровою  
температурою, 
світловим потоком та 
ін. характеристиками 

понад 50 
ПРОЕКТІВ 

• проекти, успішно 
реалізовані на різних 
об'єктах в містах 
України 

Продукція LEDECO® дозволяє реалізовувати проекти з модернізації  
освітлення об'єктів в різних секторах сільського господарства: 

ТВАРИННИЦТВО 

ВИРОЩУВАННЯ 
РОСЛИННИХ КУЛЬТУР 

ПТАХІВНИЦТВО 

ПЕРЕРОБКА 
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ 

ЗАКЛАДИ ТОРГІВЛІ 

LEDECO – це: 
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Ефективна заміна люмінесцентних світильників  
типу ЛВО /ЛПО 2х36 Вт 

НАУТІЛУС 38Вт 

 

Світильники НАУТІЛУС застосовуються для 
накладного монтажу. Світильники спеціально 
розроблені для застосування на тваринницьких 
фермах, мають ступінь захисту від впливу 
навколишнього середовища IP 65.  
Світильники виготовлені з оптичного 

полікарбонату або ПММА, мають високу 

ударостійкість та стійкість до впливу 

ультрафіолетового випромінювання Легко 

переносить вологі прибирання та не потребує 

обслуговування упродовж усього строку 

експлуатації.  

Показники 
НАУТІЛУС 

 38 Вт 
НАУТІЛУС 60Вт 

СВІТЛОВИЙ ПОТІК 
Нейтральне біле світло (Д), лм  5000 5700 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Потужність, Вт  38 60 

Світлова віддача, лм/Вт 130 95 

Габаритні розміри (довжина х діаметр), мм  1200х54 

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм  1000х160х65 

Вага, кг  2,3 1,5 

Напруга живлення, В / частота, Гц  175-260 / 50 175-260 / 50 

Клас світлорозподілу  П П 

Крива сили світла  Д Д 

Індекс передачі кольору CRI>80 CRI>80 

Пульсації світлового потоку,%  менше 1% менше 1% 

Коефіцієнт потужності  0,98 0,9 

Клас електробезпеки I I 

Ступінь захисту від впливу навколишнього 

середовища 

ІР 65 ІР 65 

Кліматичне виконання УХЛ 4 УХЛ 4 

Температурний діапазон, С °  -20 / +50 -10 / +45 

Термін служби, годин 50 000 50 000 

Гарантійний термін, років 3 3 

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА 
Нейтральне біле світло (Д) 4000 4000 

НАУТІЛУС 60 Вт 

 

ОСВІТЛЕННЯ: 
•приміщення тваринницьких ферм 

приміщення з агресивним середовищем 

та підвищеною вологістю  

Серія: НАУТІЛУС 

Джерело: www.ledeco.com.ua 
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Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА 

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та 
раціонального використання водних об’єктів Департамент екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у 
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними 
об’єктами, які відбудуться о 11.00 год.  03 листопада 2017 року за адресою: 
м.Львів, вул.Стрийська,98. 

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

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

- Ставок площею 2,3752 га, який розташований на території 
Станіславчицької сільської ради (за межами населеного пункту) Бродівського 
району, на земельній ділянці площею 3,5184 га; 

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

- Ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на 
земельній ділянці площею 0,6554 га; 

- Ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на 
земельній ділянці площею 0,7124 га; 

Останній день прийому заяв - 30.10.2017 р. до 16 год.30 хв. 
 
Детальна інформація: www.ecologia.lviv.ua 
 

На Львівщині оголошено земельні торги 

у формі аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок разом із водними 

об’єктами 



40 

2017 / № 19 (66) 

З 1 листопада рибалкам 

Львівщини заборонять вилов риби 

на зимувальних ямах 

З 1 листопада 2017 року по 10 березня 2018 року у Львівській області 
заборонений будь-який вилов риби на зимувальних ямах згідно наказу.    

Відповідний наказ №39 від 19.10.2017 p. підписав заступник начальника 
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та 
регулювання рибальства у Львівській області. В цей час риба стає менш активною і 
збирається на зимівлю у зимувальних ямах.  

Любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудочками 
з блешнею вертикального блешніння з гачком не більше №10, мормишкою, 
наживною і живцевою снастями. Загальна кількістю гачків на водоймах не повинна 
перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство 
– не більше десяти на рибалку. 

В зимовий період, внаслідок покриття водойм льодом, що затримує доступ 
кисню, можливі явища задухи та загибелі риби. Щоб не допустити цього, 
Львіврибоохорона звертається до всіх користувачів водних угідь, товариств 
мисливців і рибалок постійно вести спостереження за станом зимівлі риб, 
своєчасно проводити аерацію води. 

Львіврибоохорона повідомляє, у разі виявлення порушень правил рибальства 
та даної заборони, фактів мору риби, прохання телефонувати на всеукраїнську 
«гарячу» лінію: 0-800-50-52-50. 
Джерело: www.portal.lviv.ua 

IX Міжнародна конференція “Ведення агробізнесу в Україні” має на меті 

підвести підсумки 2017 року роботи агросектору та визначити тренди у широкому 

колі представників галузі. Вузькоспеціалізовані дискусії розгоратимуться за 

напрямками для глибшого аналізу критичних питань та якісного обміну досвідом 

між кращими спеціалістами. 

Дата: 06 грудня 2017 року. 

Місце: Ramada Encore Hotel Kiev, Столичне шосе, 103. 

 

Джерело: www.agrievent.com.ua/events/doing 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 8,00 8,00 8,00 

Капуста савойська 10,00 10,00 10,00 

Капуста білоголова 1,60 1,80 2,00 

Баклажан синій 17,00 18,50 20,00 

Картопля стандарт 3,50 3,50 3,50 

Морква 4,00 4,20 4,50 

Буряк столовий 4,00 4,20 4,50 

Кабачок 20,00 22,50 25,00 

Огірок тепличний 20,00 23,00 26,00 

Помідор салатний червоний 20,00 22,50 25,00 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

15,00 15,00 15,00 

Редиска (пучок) 9,00 9,50 10,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,30 3,50 3,70 

Часник 25,00 37,50 50,00 

Цукіні 20,00 20,00 25,00 

Салат 35,00 40,00 45,00 

Гриб печериця 28,00 30,00 32,00 

Груша 12,00 20,00 28,00 

Диня 25,00 25,00 25,00 

Слива 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Гала 8,00 9,50 11,00 

Яблуко Муцу 12,00 13,50 15,00 

Яблуко Ліголь 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Голден 10,00 11,50 13,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряча гомілка 47,00 48,40 49,00 

Свинина вирізка 140,00 144,00 148,00 

Щука жив. 90,00 90,00 90,00 

Короп жив. 58,00 58,00 58,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 20.10.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

 Вид продукції пшениця 2кл пшениця 3кл 
пшениця  

6 кл кукуруза соя соя ячмінь 

  $ / Грн $ / Грн $ / Грн $ / Грн ГМО 0.9% ГМО $ / Грн 

Трансервіс       149/4680       

Веселий Кут 161/5075 161/5075 158/4925 147/4630 383/12075     

ТІС 170/5350 170/5350 167/5200 149/4680   363/11350 168/5300 

Миколаїв, Грінтур         393/12350 363/11350   

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 20.10.2017 р. 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Круглий стіл «Органічне 

садівництво та ягідництво»  

 

24 жовтня 2017 р. 

 

м. Київ, Інститут 

агроекології і 

природокористування 

НААН України,                       

вул. Метрологічна, 12 

www.ukrsadprom.org 

Форум Fruit&Berries Plate 

 

25 жовтня 2017 р. 

 

м. Київ, Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський проспект, 15 

www.ukrsadprom.org 

 

Міжнародна виставка  

 «Animal Farming Ukraine-

2017» 

25-27 жовтня 2017 р. 

м. Київ, Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський проспект, 15 

www.agrotimes.net 

XVII Міжнародний 

економічний форум 

«Львівщина - локомотив 

промислової революції                           

в Україні»  

26-27 жовтня 2017 р. 

 

 м. Львів, 

СК “Арена Львів”, 

вул. Стрийська,199 

www.loda.gov.ua 

Круглий стіл «Аграрна 

Україна. Концепція світової 

першості» 

31 жовтня 2017 р. 

м. Київ,  

ВЦ «КиївЕкспоПлаза”, 

вул. Салютна 2б, 

павільйон 1, великий 

конференц-зал 

www.agroconf.org 

Відкритий економічний 

форум  «Масштаби та схеми 

тіньової економіки» 

03 листопада 2017 р. 

 

м. Київ, Торгово-

промислова палата 

України,   вул. Велика 

Житомирська,33 

www.ucab.ua 

Конференція «Агробізнес в 

Україні: Глобальні виклики та 

роль економічної науки» 

 

9-10 листопада 2017 р. 

 

м. Київ, Київський 

національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

www.agroconf.org 

Конференція «Прибутковість 

та ефективність агрокомпанії» 

10 листопада 2017 р. 

 

м. Київ,  

Київський Гольф Центр, 

Оболонська набережна, 10 

www.proagro.com.ua 

SMART AGRO 

MARKETING FORUM  

23 листопада 2017 р. 

 

м. Київ, Unit.City, 

вул. Дорогожицька,1 

www. smartagromarketing.com.ua 

 

IX Міжнародна конференція               

«Ведення агробізнесу 

 в Україні» 

06 грудня 2017 р. 

 

м. Київ, Ramada Encore 

Hotel Kiev, Столичне 

шосе, 103 

www.ucab.ua 

 

ІІІ Щорічна аграрна податкова 

конференція 

07 грудня 2017 р. 
 

м. Львів, 

готель Premier Hotel 

Dnister, вул. Матейка, 6 

www.proagro.com.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 


