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28-30 листопада у Львові відбулася      
ІІ Міжнародна агропромислова виставка 
«Euro Agro 2017» на якій агровиробники 
ознайомилися із сучасним досвідом 
господарювання та побачили нові 
технологічно-технічні досягнення.  

Із вступним словом на урочистому відкритті заходу до учасників і 
відвідувачів виставки звернулися заступник міністра аграрної політики та 
продовольства України Олена Ковальова, перший заступник голови Львівської 
облдержадміністрації Ростислав Замлинський та організатори виставки.  

Проведення виставки у Львові стало вже доброю традицією, що дозволяє 
виробникам  і  аграріям знайти нові ефективні механізми співпраці з метою 
розвитку аграрного виробництва.  

Серед зарубіжних представників на виставці присутня делегація та члени 
Люблінської Аграрної палати (Польща) на чолі з віце-президентом палати 
Густавом Єдреєком та керівником відділу у м. Замость Пйотром Куранцом.  
Відвідали виставку також і фермери Польщі. 

В рамках спеціалізованих тематичних заходів учасники виставки 
обговорили питання реалізації аграрної політики, розвитку Аграрних палат в 
Україні, розглянули проблемні аспекти розвитку малого фермерства, а також 
дізналися багато корисної інформації технологічного характеру, що дозволить 
підвищувати ефективність виробництва і успішно конкурувати на внутрішньому 
та зовнішньому ринках. 

Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації в рамках професійного форуму «Дрібні формати, що 
створюють великі речі», детально розповіла про розвиток кооперації та 
підтримку фермерства в області. 

ІІ Міжнародна агропромислова 

виставка «Euro Agro 2017»   

відбулася у Львові 



4 

2017 / № 22 (69) 

В рамках тематичного круглого столу представники аграрних палат 
Львівської, Вінницької, Запорізької та інших областей обговорили проблемні 
питання та перспективи розвитку Аграрних палат в Україні. Цікавим є також 
досвід Дніпропетровської області.  

Керівники Аграрних палат України Павло Музика, Ігор Кірашенко, 
Владислав Сергієнко, голова управи ЛАП Ігор Вуйцик, уповноважені ЛАП з 
районів та голови ОТГ Львівщини обговорили сучасний стан, проблемні питання 
і шляхи розв’язання щодо забезпечення розвитку сільських територій та 
прийняття законодавства щодо Аграрних палат в Україні.  

Жваве обговорення викликала доповідь голови Грабовецької  об’єднаної 
територіальної громади Стрийщини Богдана Барабаша, який розповів про 
важливість легального використання землі агровиробниками для наповнення 
бюджетів ОТГ і вирішення важливих інфраструктурних проблем. 

В рамках заходів виставки,  заступник голови Сумської ОДА Микола 
Подопригора розповів, що вже невдовзі Аграрна палата почне функціонувати 
також на Сумщині.  

Значна увага на заходах виставки приділялася передачі інформації та 
технологічних знань польськими виробниками та представниками дорадчих 
структур, зокрема з питань насінництва, садівництва тощо. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 
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У Львові обговорили перспективи 

розвитку в Карпатському регіоні 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

30 листопада - 1 грудня у Львові при 
підтримці Центру розвитку місцевого 
самоврядування відбувся Карпатський 
форум регіонального розвитку. 

Учасники форуму із областей Західної України впродовж двох днів 
розглянули питання розвитку місцевих громад, регіональної спроможності, 
розвитку сільського туризму, людського капіталу в громадах та фінансової 
підтримки. 

Важлива увага на форумі  приділялася також розгляду інструментів розвитку 
сільських територій в рамках пленарного засідання, що відбулося 1 грудня. 

Учасники дискусійної панелі – директор департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз, директор БО «Львівська аграрна дорадча 
служба» Іван Паньків, голова Львівського відділення ВАССР Роман Гладій  і 
представник Українського кооперативного  кластеру Тетяна Левківська. 

Наталія Хмиз у своїй доповіді докладно розповіла про програми підтримки 
розвитку кооперації на Львівщині і основні інструменти для динамізації розвитку 
малих та середніх агроформувань, зокрема фермерських господарств сімейного 
типу у ягідництві, овочівництві, про досвід створення кластерів і відкриття 
фермерських магазинів 

Іван Паньків визначив основні тенденції в підтримці розвитку молочного 
скотарства на в Західній Україні через підтримку створення сімейних ферм і 
впровадження найкращих практик. 

Учасники дискусійної панелі також охарактеризували  визначальні фактори 
щодо розвитку агроформувань в рамках об’єднаних територіальних громад.  
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На Львівщині відбулися навчання 

для дорадників 

З 20 листопада у Львівському національному аграрному університеті 
відбувалися навчання з підготовки сільськогосподарських дорадників та 
експертів-дорадників.  

Із вступним словом до учасників навчання – представників з Львівської, 
Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської, Київської, Черкаської та 
Чернігівської областей, звернулися президент Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб України Іван Паньків і заступник 
директора департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Людмила Гончаренко.  

Іван Паньків відзначив, що саме дорадчі служби і дорадники з наступного 
року стануть ефективними помічниками для аграріїв, а також інформуватимуть 
про державні програми підтримки виробників  

Відзначимо, що участь у навчанні прийняли також уповноважені Львівської 
Аграрної палати із районів області. 

Навчання, участь в яких взяли понад 100 чоловік тривали до кінця місяця і 
завершилися кваліфікаційним іспитом 1 грудня 2017 року.   

Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА також  інформує, 
що на  цьому тижні відбудеться офіційне відкриття консультаційно-дорадчого 
центру при департаменті, в якому візьмуть участь найкращі сільськогосподарські 
дорадники та експерти-дорадники, викладачі сільськогосподарських вузів 
Львівщини. Передбачається, що Центр діятиме на громадських засадах і 
надаватиме дорадчі послуги суб’єктам господарювання і сільському населенню. 
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Сучасна аграрна освіта у Львові 

3 грудня відбувся День відкритих дверей в одному із найстаріших аграрних 
вишів України – Львівському національному університеті ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Гжицького.  

Ректор університету, професор Володимир Стибель та декани п’яти 
факультетів  представили можливості для навчання потенційним абітурієнтам з 
багатьох областей України.   

Науковий та освітній потенціал університету дозволяє молоді одержати 
фахові знання європейського рівня за багатьма спеціальностями, що в 
подальшому гарантує успішне працевлаштування. 

Студенти університету успішно проходять практику на провідних 
підприємства агропродовольчого комплексу України і країн ЄС, що дозволяє 
також додатково вдосконалити власні знання з іноземних мов. 

Особливо яскравою була презентація освітніх можливостей факультету 
економіки та менеджменту, що готує фахівців за спеціальностями «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Економіка довкілля і природокористування»  і «Туризм».    

В рамках Дня відкритих дверей молодь мала також змогу відвідати навчальну 
базу університету та детальніше ознайомитися з історією вишу. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 

В області триває аудит земель 

сільськогосподарського  

призначення 

На Львівщині триває аудит земель сільськогосподарського призначення.                   
Про це 24 листопада, під час наради голови Львівської ОДА Олега Синютки із 
головами РДА та міськими головами міст обласного значення розповіла директор 
департаменту агропромислового розвитку обладміністрації Наталія Хмиз. 

Як зазначила Наталія Хмиз метою аудиту є забезпечення ефективного 
використання сільськогосподарських угідь шляхом проведення аналізу стану 
використання сільськогосподарських земель в розрізі сільських та селищних рад. 

«Завдяки аудиту ми виявляємо незадіяні землі у сільськогосподарському 
виробництві та ідентифікуємо неуспадковані земельні ділянки», – додала вона. 

Відтак за підсумками вже проведеної роботи загальна площа 
невикористовуваної ріллі становить 51,2 тис га,  з неї державної – 13,0 тис га, 
комунальної – 10 тис га, приватної – 28,2 тис га. Найбільші площі незадіяної ріллі 
знаходяться в Старосамбірському районі, Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому та 
Радехівському районах. 

Окрім цього, департамент агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації спільно з Головним територіальним управлінням юстиції в 
Львівській області розробив алгоритми правового та ефективного використання 
земель сільськогосподарського призначення. Його ж і застосують під час 
запровадження моніторингу за введенням земель сільськогосподарського 
призначення. 
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Аграрні розписки - нові фінансові 

можливості для сільгоспвиробників 

Львівщини 

24 листопада в Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА 
за участі консультантів Проекту Аграрні розписки України (Міжнародна 
фінансова корпорація) відбувся семінар для суб’єктів господарювання, які 
постачають матеріально-технічні засоби для аграріїв, банківських установ та 
кредитних спілок. Темою семінару стало забезпечення законодавчого 
врегулювання та практичного впровадження нового фінансового інструменту 
аграрні розписки – як інструменту кредитування агровиробників, зокрема, 
одноосібників на ринках сільськогосподарської продукції в Україні. 

В межах семінару розглянули питання постачання матеріально-технічних 
цінностей та залучення фінансового ресурсу в сільгоспвиробників та 
можливості їх вирішення за допомогою аграрних розписок, механізм їх роботи 
та вигоди для аграріїв та підприємств-постачальників, банківських установ та 
кредитних спілок. 

«Запровадження аграрних розписок, як багатоаспектного інструменту, не 
лише спрощує доступ сільгосптоваровиробників до фінансових та матеріально-
технічних ресурсів за рахунок збільшення капіталізації підприємств та 
використання майбутнього врожаю як основної застави, а, водночас, надає 
можливість освоїти нові ринки збуту продукції», – зазначила директор 
департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 
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Джерело:  Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
спільно з Головним територіальним управлінням юстиції та Головним 
управлінням Держгеокадастру у Львівській області з 1 грудня розпочали зустрічі в 
кожному районі Львівщини з аграріями та сільськими головами щодо ефективного 
та правового використання земель сільськогосподарського призначення та 
впровадження системного моніторингу. 

Перші зустрічі вже відбулися 1 грудня в Буському та  Бродівському районах. 
Графік проведення наступних зустрічей наведено нижче. 

На Львівщині відбуваються 

зустрічі щодо ефективного та 

правового використання земель 

сільськогосподарського 

призначення 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

23 листопада у Львові відбулася  публічна дискусія «Регіональна стратегія 
розвитку МСП Львівської області: від намірів до конкретних дій», на якій 
представлено Стратегію розвитку МСП Львівської області на період до 2020 року. 

Активну участь в дискусії прийняли науковці, зокрема представники аграрних 
вишів області, експерти, представники галузевих громадських організацій,  
об’єднань та інші. 

Із вступним словом до учасників заходу звернувся директор департаменту 
економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів, який відзначив високі 
позиції області у різних рейтингах конкурентоспроможності регіонів. Проте, все ж, 
необхідно зробити ще ряд важливих кроків для покращення умов для спрощення 
умов ведення бізнесу на Львівщині. 

У Львові обговорили Стратегію 

розвитку малого та середнього 

підприємництва області до 2020 року  

 Представники громадськості та 
науковці, зокрема професор Львівського 
національного аграрного університету Юрій 
Губені, представник Комісії з питань 
агропромислового розвитку Громадської 
ради при Львівській облдержадміністрації 
Ігор Хміль та інші висловили зауваження і 
пропозиції до окремих положень Стратегії, 
яку вже невдовзі буде представлено на 
розгляд Львівській обласній раді. 



13 

2017 / № 22 (69) 

Всеукраїнська конференція «Технології 

та інновації: ягідництво та переробка» 

Як створити максимально повну модель успішного бізнесу на ягодах, 
учасникам Всеукраїнської конференції «Технології та інновації: ягідництво та 
переробка» розкажуть міжнародні експерти 14-15 грудня 2017 року у Львові. 
14 грудня у Львові відбудеться надзвичайно насичений знаннями, успішним 
досвідом ягідниківта переробників, новими технологіями та інноваційними 
підходами конференц-день. 

Головні теми – успішне ягідництво, способи переробки ягід та експорт 
продукції. У програмі – виступи представників провідних європейських компаній, 
наукових інститутів, виробників засобів захисту та живлення, плодорозсадників, 
експертів ягідного ринку, а також майстер-класи з догляду за лохиною 
високорослою та іншими культурами. 

В рамках конференції планується масштабна виставка європейських і 
українських компаній, які презентуватимуть найсучасніші технології догляду за 
ягідником і переробки ягідної продукції. 

Традиційно організатор конференції – видавничо-інформаційний проект 
«Технології та Інновації» проводить виставку-презентацію напоїв на базі ягід, 
фруктів та меду, а також продуктів харчування, виготовлених із застосуванням ягід. 

Вже традиційно в ході Всеукраїнської конференції «Технології та інновації: 
ягідництво та переробка» відбудеться круглий стіл від Генерального Юридичного 
партнера «Сертифікація ягідного виробництва. Створення і захист бренду. 
Врегулювання суперечок». 

На другий день конференції, 15 грудня, відбудеться бізнес-тур в м. Долина 
(Івано-Франківська обл.), до сертифікованого розплідника in-vitro саджанців 
чорниці високорослої (лохини) «Долина Агро», і на лохинову плантацію, де пройде 
майстер-клас із зимової обрізки лохини від відомого білоруського ягідника 
Олександра Березіна (ФГ «Берклі»). 

До участі в конференції долучаться й інші експерти з вирощування, переробки 
та збуту ягід. Учасники конференції дізнаються про тенденції ринку, особливості 
збуту ягід, сертифікацію ягідного виробництва, створення та захист 
бренду. Реєстрація для участі в конференції триває! 

Конференція відбудеться за сприяння Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, 

Головний Діловий партнер – «Долина Агро» 
Головний галузевий партнер – Асоціація «УКРСАДПРОМ». 
Місце проведення: м. Львів, Львівський коледж ресторанного сервісу та 

туризму, вул. І. Пулюя, 36. 

Джерело: www.techdrinks.info 
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Представники малого аграрного бізнесу 

практично позбавлені державної фінансової 

підтримки у 2017 році  

Незважаючи на декларації урядових структур, що звучали в процесі 
формування держбюджету-2017, представники малого аграрного бізнесу у 
поточному році у переважній своїй більшості залишаться поза межами державної 
фінансової підтримки, зазначив завідувач відділу фінансово-кредитної та 
податкової політики ННЦ Інститут аграрної економіки, к.е.н. Леонід Тулуш. 

За його словами, специфіка державної фінансової підтримки розвитку 
сільського господарства у 2017 році полягає у концентрації бюджетних ресурсів у 
рамках однієї бюджетної програми – «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників» (код 2801580). За нею перерозподіляється понад 84% 
загального обсягу бюджетних асигнувань, передбаченого на державне 
стимулювання розвитку аграрної галузі. Участь представників малого аграрного 
бізнесу в обох напрямах даної програми підтримки – бюджетні дотації в режимі 
квазіакумуляції ПДВ та часткова компенсація вартості сільгосптехніки й 
обладнання вітчизняного виробництва – в силу об’єктивних причин є вкрай 
обмеженою. 

Загалом з п’яти бюджетних програм для аграріїв, що реалізуються цього року, 
лише одна – «Надання кредитів фермерським господарствам» (код 2801460) – є 
більш-менш «заточеною» під суб’єктів малого підприємництва на селі. Однак у 
рамках цієї програми кошти виділяються на поворотній основі, а обсяги 
фінансування є незначними – лише 65 млн грн, тобто 1,2% всього «бюджету 
підтримки». З огляду на кількість фермерських господарств на одне господарство 
припадає, в середньому, по 1,5 тис. грн, пояснив Леонід Тулуш. 

Державним бюджетом на 2017 рік передбачена дія ще однієї важливої 
програми – «Фінансова підтримка шляхом здешевлення кредитів» (код 2801030; 
частка у загальному «бюджеті підтримки» – 5,6%), використання коштів в межах 
якої визначається Порядком, затвердженим Постановою Кабміну № 300 від 
29.04.2015 р. Однак цією програмою не передбачено пільгового доступу 
представників малого аграрного бізнесу до відповідних бюджетних ресурсів – вони 
беруть участь у конкурсному відборі на загальних умовах. Змінами, внесеними до 
Порядку у поточному році, передбачено лише зняття обмежень щодо вартості 
залученого кредиту та запровадження підвищеного розміру компенсації для 
суб’єктів, обороти яких не перевищують 10 млн грн. Враховуючи це, можна 
спрогнозувати, що частка суб’єктів малого підприємництва у даній програмі з 
об’єктивних причин буде суттєво нижчою за частку представників великого та 
середнього бізнесу, зауважив експерт. 
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Особливостями фінансування заходів в рамках ще двох бюджетних програм 
підтримки є першочергове погашення накопиченої кредиторської заборгованості, а 
не фінансування поточних заходів. Це, зокрема, стосується програм «Державна 
підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і догляд за ними» (код 2801350) та «Державна підтримка галузі 
тваринництва» (код 2801540). Наявна кредиторська заборгованість з запланованих 
на 2017 рік обсягів фінансування за цими програмами перевищує 60% та 90% 
відповідно. При цьому, обсяг бюджетних асигнувань за даними програмами 
становить близько 10% від запланованого на 2017 рік «бюджету підтримки» 
сільгосптоваровиробників. 

Отже, внаслідок специфіки формування аграрної складової Держбюджету-
2017 та особливостей фінансування у поточному році заходів в рамках окремих 
бюджетних програм, спрямованих на підтримку розвитку сільського господарства, 
вітчизняний малий агробізнес не зможе скористатися перевагами державної 
фінансової підтримки. Відповідно, зазначена проблема повинна бути врахована 
при формуванні аграрної складової Держбюджету-2018, підсумував Леонід Тулуш. 

На Львівщині обговорять пріоритети розвитку 

сільських територій Львівcької  та Донецької областей 

Організатори круглого столу: кафедра економіки підприємства, інновацій та 
дорадництва в АПК імені І.В. Поповича ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького і                                   
ГО «Аналітичний центр «Експерт-групa» при підтримці галузевих органів 
державного управління двох областей. Початок заходу: 14.00 год . 

До участі в круглому столі запрошені галузеві експерти, науковці, громадські 
діячі, представники органів державного управління та інші зацікавлені особи. 

Контактна особа: Дмитро Соломонко, тел.: 050-592-36-22;                                                  
e-mail: dmsolom777@gmail.com 

Місце проведення: Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, м. Львів, вул. Пекарська, 50. 

 
 

21 грудня 2017 року у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького відбудеться круглий стіл на тему: 
«Стратегічні пріоритети розвитку сільських територій в умовах 
децентралізації (на прикладах Львівської та Донецької областей)». 



17 

2017 / № 22 (69) 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 

Уряд вніс зміни до Типового 

договору оренди землі  

22 листопада Кабінет Міністрів України схвалив постанову про внесення змін 
до Типового договору оренди землі, якими удосконалено механізм управління у 
сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості 
ґрунтів.  

Прийняті удосконалення (механізму управління у сфері використання та 
охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів) передбачають: 

- фіксацію в договорі оренди показників якісних характеристик ґрунтового 
покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду; 

- відшкодування орендодавцю – власнику земельної ділянки збитків у разі 
погіршення якості ґрунтового покриву орендованої земельної ділянки або 
приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан; 

- встановлення строку виплати орендної плати за користування земельною 
ділянкою та посилення відповідальності у разі її несвоєчасної виплати (штраф, 
пеня). 

Зазначені зміни до Типового договору оренди землі розроблені та прийняті на 
виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 
413 “Деякі питання удосконалення управління у сфері використання та охорони 
земель сільськогосподарського призначення державної власності та 
розпорядження ними”. 
Джерело: www.kmu.gov.ua 

На Львівшині оприлюднено 

оновлений перелік земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення на земельні торги 

01 грудня  Головне управління Держгеокадастру у Львівській області 
оприлюднило оновлену інформацію щодо земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності, які включено до 
переліку земельних ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги.                     
На даний час в різних районах області Держгеокадастр пропонує  для аукціонів                    
262 земельні ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва площею 
4794,6 га. Детальна інформація на інтернет-сторінці відомства: 
www.lvivska.land.gov.ua 
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Мінсоцполітики про дотримання 

мінімальних гарантій при 

відрядній оплаті праці  

Міністерство соціальної політики України у листі від 06.10.2017 р.                                   
№ 19585/0/2-17/28 нагадує, що мінімальна заробітна плата – це встановлений 
законом мінімальний розмір оплати праці за повністю виконану працівником 
місячну (годинну) норму праці. 

Тобто щодо працівників із місячними окладами (які виконують місячну норму 
праці) як мінімальна державна гарантія має дотримуватись мінімальна місячна 
заробітна плата, а для працівників із погодинною оплатою (годинними тарифними 
ставками та годинною нормою) – мінімальна заробітна плата в погодинному 
розмірі. 

Відрядна форма оплати праці передбачає виплату працівникові заробітної 
плати за встановленою відрядною розцінкою залежно від кількості одиниць 
виготовленої ним якісної продукції (обсягу виконаної роботи). Така розцінка 
визначається шляхом ділення тарифної ставки (окладу), яка відповідає 
виконуваним роботам, на норму (годинну, денну) виробітку продукції, робіт, 
послуг. 

Отже, якщо відрядна розцінка розраховується виходячи з годинної норми 
праці, то гарантією є мінімальна зарплата в годинному розмірі (19,34 грн), якщо з 
денної – мінімальна місячна зарплата (3200 грн). 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Затверджено план здійснення 

комплексних перевірок 

підприємств на 2018 рік 

16 листопада наказом Державної регуляторної служби України №139 
затверджено План здійснення комплексних  заходів державного нагляду 
(контролю) на 2018 рік і оприлюднено на офіційній інтернет-сторінці відомства 
(www.drs.gov.ua). В план перевірки включено компанії із різних секторів 
економіки незалежно від форми власності.   

Комплексний плановий захід проводиться на підприємстві один раз на рік, а 
усі  контролюючі органи, які запланували перевірити даного суб’єкта 
господарювання, можуть його перевірити виключно у строки, встановлені 
Планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 
рік.  

Необхідно відзначити, що зазначений план не поширюється на перевірки 
Державної фіскальної служби України.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело:  Державна фіскальна  служба України 

Набули чинності зміни до порядку 

обліку платників ЄСВ 

З 10 листопада 2017 року набули чинності зміни до порядку обліку 
платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціального 
страхування, затверджені наказом Міністерства фінансів  від 25.09.2017  № 803. 

Документом врегульовано порядок дій та обліку платників єдиного внеску, 
на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі 
– Закон № 755), у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання 
заяви про взяття на облік. 

Зокрема, встановлено, що якщо юридична особа, відокремлений підрозділ 
юридичної особи, фізична особа – підприємець, фізична особа, яка провадить 
незалежну професійну діяльність, має стан такої, що провадить діяльність та 
при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному 
контролюючому органі, то таким органом проводяться заходи щодо отримання 
відповідних відомостей від державного реєстратора або подання заяв 
платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону №755, для 
взяття її на облік як платників єдиного внеску. При цьому, такі фізичні особи, які 
провадять незалежну професійну діяльність, обліковується в реєстрі 
страхувальників з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік». 

Слід звернути увагу, що згідно з частиною четвертою статті 5 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» обов’язки платників єдиного внеску виникають: 

- у осіб, на яких поширюється дія Закону № 755, – з дня їх державної 
реєстрації відповідно до Закону № 755; 

- у осіб, на яких не поширюється дія Закону № 755, у тому числі фізичних 
осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – з початку провадження 
відповідної діяльності. 

Також, зазначеним наказом уточнюються повноваження головних управлінь 
ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС (далі – ГУ), 
державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міста Києва), районах у 
містах, об’єднаних державних податкових інспекцій (далі – ДПІ) в частині 
реалізації процедур обліку платників єдиного внеску відповідно до функцій, 
визначених статтями 191 та 193 Податкового кодексу України. 

ДПІ здійснюють ті процедури обліку платників єдиного внеску, які не 
передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без 
виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень ГУ. 

Реєстр страхувальників ведеться централізовано. Дані з реєстру 
страхувальників оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС.  
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9 важливих змін в реєстрації 

фізичних осіб у Держреєстрі 

Державна фіскальна служба України у листі від 21.11.2017 р. № 31905/7/99-
99-08-01-02-17 інформує, що 21.11.2017 р. набрав чинності наказ Міністерства 
фінансів України від 29.09.2017 р. № 822 “Про затвердження Положення про 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб  – платників 
податків”.  

Цим документом вдосконалено процедуру реєстрації фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі  –  Державний 
реєстр). А саме: 

1) Розроблено нову форму повідомлення про склад та мету збору 
персональних даних у Державному реєстрі, права та обов’язки фізичної особи - 
платника податків, що надається фізичній особі для ознайомлення з положеннями 
статей 8 та 12 Закону та статей 17, 63, 70 Податкового кодексу України  
(процедура реєстрації або внесення змін до Державного реєстру (окремого 
реєстру Державного реєстру). 

2) Передбачено, що реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі 
здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого 
органу відповідної заяви. 

3) Надана можливість громадянам України, які тимчасово перебувають за 
межами населеного пункту проживання, подати документи для реєстрації або 
внесення змін до Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. 

4) Унормовані питання отримання фізичними особами відомостей з 
Державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків 
засобами електронного зв’язку. 

5) Розроблено нові форми Облікової картки (Повідомлення/Заяв про 
внесення змін/отримання відомостей) та інших документів, пов’язаних з 
реєстрацією та/або внесенням змін до Державного реєстру. 

6) У частині внесення до паспортів громадян України даних про 
реєстраційний номер облікової картки або повідомлення про відмову від його 
прийняття визначені процедури та компетенція державних органів окремо щодо 
паспортів у формі книжечки та щодо паспортів у формі картки. Така інформація 
до паспортів у формі книжечки вноситься контролюючими органами, а до 
паспортів у формі картки  – органами, що здійснюють оформлення паспортів. Але 
за п. 10 Положення №822 внесення коду до паспорту у вигляді книжки робиться 
на прохання фізичної особи. 

7) Визначені питання внесення до Державного реєстру (окремого реєстру 
Державного реєстру) відомостей про паспорт громадянина України у формі 
картки (номер, дата, орган, що видав), до якого внесено інформацію про 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про 
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відмову від його прийняття (слово “Відмова”) на підставі даних, що 
направляються до ДФС від ДМС у разі внесення такої інформації до паспорта. 

8) Встановлено нову форму повідомлення про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, що надається фізичній 
особі для подання її до відповідного територіального органу/ територіального 
підрозділу ДМС. 

9) Передбачено, що якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня 
інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така 
інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у 
зазначені документи, особа пред’являє довідку про внесення інформації до 
Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

Уряд якнайшвидше визначить 

конкретні механізми бюджетної 

підтримки аграріїв у наступному році 

Кабінет Міністрів України опрацьовує і планує якомога швидше визначити 
конкретні механізми підтримки агропідприємств, яка згідно проекту Державного 
бюджету на наступний рік перевищує 7 млрд.грн.  Про це сказав Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман під час наради 24 листопада.  

Попередній обсяг бюджетних асигнувань, який буде направлено 
безпосередньо в сегмент фермерських господарств наступного року, становитиме 
не менше 1 млрд грн. Допомогу зможуть отримати фермери з земельним банком 
до 500 га та виручкою до 10 млн грн. Пріоритетні проекти для надання 
фінансування – виробництво плодово-ягідних культур, рослинництво (за 
винятком зернових та олійних культур), виноградарство, бджільництво, 
тваринництво (повний спектр), розведення риб та вироблення органічної 
продукції. Асигнування можуть направлятися як на поповнення обігових коштів, 
так і на безпосереднє нарощування виробництва.    

В цілому, за планом, бюджетна підтримка аграріїв становитиме наступного 
року 7,3 млрд грн. Ключовими напрямками підтримки стануть суттєве 
здешевлення кредитних ресурсів, передусім для тваринників, які останніми 
роками зазнали значних втрат через епідемії та вирізання поголів’я, оформлення 
компенсацій, в тому числі при закупці техніки вітчизняного виробництва, 
будівництва нових агрокомплексів, закупці племінних тварин, а також інші види 
допомоги, серед яких – навчання, дорадчі послуги.  

Здешевлення кредитних ресурсів, за однією з пропозицій учасників наради, 
відбуватиметься шляхом компенсації тіла кредиту для отримання ресурсу за 
привабливою відсотковою ставкою, яка може бути встановлена в діапазоні навіть 
до 1% по найбільш затребуваних проектах.  
Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Про помилки при визначенні ознаки    

у номері податкової накладної 

Державна фіскальна служба України на виконання доручення Міністерства 
фінансів України від 27.11.2017  р. № 11310-09-10/32809 (вх. ДФС № 2279/4 від 
28.11.2017 р.) та у зв’язку із численними запитами платників ПДВ щодо шляхів 
мінімізації впливу окремих помилок, допущених платниками при відображенні 
у номері податкових накладних та розрахунків коригування до них (далі – 
ПН/РК), складених за операціями з постачання сільськогосподарських 
товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері 
сільського та лісового господарства, а також рибальства, порядок застосування 
якого визначався статтею 209 (крім пункту 209.18 цієї статті), та окремо – 
пунктом 209.18 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі – 
Кодекс) і який був діючим до 01 січня 2017 року (далі – спецрежим), 
повідомляє. 

Порядок складання податкових накладних, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267, в редакції, яка була 
чинною до набрання чинності змінами, внесеними до цього Порядку наказом 
Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276, передбачав 
відображення у номері ПН/РК, складених за операціями з постачання 
сільськогосподарських товарів/послуг в межах спецрежиму, ознаки їх 
належності до спецрежиму, а саме коду “2” або “3” після першого знака дробу у 
номері податкової накладної. 

Порядок складання податкової звітності з ПДВ за звітні періоди до 
01.01.2017 р., затверджений відповідними наказами Міністерства фінансів 
України, передбачав відображення ПН/РК, складених за операціями з 
постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму у складі 
податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах 
спецрежиму (далі – декларації за формою 0121-0123 та 0130). 

За результатами аналізу податкової звітності, поданої платниками – 
суб’єктами спецрежиму, виявлено, що значення податкових зобов’язань, 
відображені платниками податку – суб’єктами спецрежиму в складі податкових 
зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму 
(декларації за формою 0121-0123 та 0130), містять зобов’язання по окремих 
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) ПН/РК, 
які не містять ознаку їх належності до спецрежиму (код “2” або код “3” після 
першого знака дробу у номері податкової накладної (форма, яка була діючою в 
період застосування спецрежиму) або містять ознаку, яка не відповідає 
обраному типу спецрежиму (код “2” замість коду “3” після першого знака дробу 
у номері податкової накладної або навпаки). 
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Виявлено також випадки відображення у складі податкових зобов’язань у 
податковій звітності, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом 
(декларація за формою 0110), ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН з ознакою їх 
належності до спецрежиму (код “2” або “3” після першого знака дробу у номері 
податкової накладної (форма, яка була чинною в період застосування 
спецрежиму). 

Наявність такої невідповідності може впливати на результат обчислення в 
Системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА 
ПДВ) суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН/РК в 
ЄРПН (далі – реєстраційний ліміт). 

З метою мінімізації впливу помилок, допущених платниками податку при 
визначенні в ПН/РК ознаки їх належності до спецрежиму (не вказано код “2” 
або “3” після першого знака дробу у номерах податкових накладних, які 
складено за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у 
межах спецрежиму, і навпаки), на результат обчислення в СЕА ПДВ 
реєстраційного ліміту та значення показника ∑перевищ ДФС інформує про 
механізм надання платниками податків інформації щодо типу помилок у 
визначенні ознаки належності до спецрежиму, допущених в окремих 
податкових накладних. 

Загальний порядок: 
1. Надання платниками податків інформації, яка встановлює відповідність 

між ознакою, зазначеною в номері ПН/РК (а саме підтвердження ознаки їх 
належності до спецрежиму, або навпаки), із операціями, здійсненими ними в 
період дії спецрежиму і за якими такі податкові накладні було складено, 
відбувається шляхом складання та подання до ДФС окремого документа: 
Повідомлення у вигляді розрахунку коригування кількісних і вартісних 
показників до податкової накладної (далі – Повідомлення-РК). 

2. Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється із застосуванням 
механізму, що використовується для направлення на реєстрацію в ЄРПН 
розрахунків коригування. 

3. Повідомлення-РК складається за чинною на сьогодні формою Додатка 2 
до податкової накладної – Розрахунку коригування кількісних і вартісних 
показників до податкової накладної. 

4. Повідомлення-РК може бути складене виключно до податкових 
накладних, які відповідають таким критеріям: 

4.1. дата складання податкових накладних припадає на період з 01.07.2015 
pоку по 31.12.2016 p.; 

4.2. дата реєстрації податкових накладних в ЄРПН – не пізніше 15.01.2017; 
4.3. сума податку, зазначена в таких податкових накладних, відображена у 

розділі І “Податкові зобов’язання” податкових декларацій, які були подані в 
межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123 та 0130) або за якими 
здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110); 
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4.4. сума податку, зазначена в таких податкових накладних, відображена у 
розділі І “Податкові зобов’язання” Додатка 5 до податкової декларації з податку 
на додану вартість “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту 
в розрізі контрагентів (Д5)” (далі – Додаток Д5); 

4.5. податкові накладні були включені до складу податкових зобов’язань того 
звітного періоду, на який припадає дата їх складання (незалежно від дати 
реєстрації таких податкових накладних в ЄРПН). 

5. Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється платниками податку лише 
в період з 27.11.2017 по 08.12.2017 включно. 

6. Інформація від ДФС щодо прийняття Повідомлень-РК буде надана 
платникам після закінчення терміну їх прийняття (після 08.12.2017), незалежно 
від дати подання Повідомлення-РК до ДФС, за результатами їх опрацювання 
щодо відповідності поданим раніше ПН/РК та податковій звітності. 

Інформація буде надана ДФС шляхом надсилання платнику квитанції з 
інформацією про прийняття Повідомлення-РК або про відмову в його прийнятті 
із зазначенням причин відмови. 

У зазначеному листі наводяться також рекомендації щодо Особливостей 
складання Повідомлення-РК залежно від певної ситуації. 

Повна версія матеріалу  за наведеним нижче посиланням: 
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72598.html 
Джерело: Державна фіскальна служба України 

06 грудня в Києві відбудеться IX Міжнародна конференція «Ведення 

агробізнесу в Україні», яка 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.  

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

Джерело: http://agrievent.com.ua/events/doing 
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Слива очолила рейтинг найбільш 

експортованих фруктів з України 

Слива стала найбільш експортованим фруктом з України в період із липня по 
жовтень 2017 року. Про це повідомляє «Інфо-Шувар». 

За даними статистики з міжнародної торгівлі в Україні, за вказаний період 
назовні було продано майже 8 тис. т. сливи на суму 6,1 млн. дол. США. Цифра є 
рекордним показником за роки незалежності. 

У 2016 році країна відвантажила на зовнішній ринок лише 70 т. сливи. 
2017 року пік експорту української сливи припав на жовтень, коли на 

зовнішній ринок було відвантажено майже 4,2 тис. т. цієї продукції, з яких 3,5 тис. 
т. закупила Польща. Загалом, за липень – жовтень 2017 року, в Польщу було 
відвантажено 6,5 тис. т. або майже 82% від загального експортного обсягу 
української сливи. 

Лише 7% експорту припало в цьому році на ринок Білорусі, 3% від 
загального експортного обсягу сливи із України закупили Латвія та Румунія. 

Слід зазначити, що Польща уже другий рік поспіль залишається головним 
ринком збуту для вітчизняних експортерів сливи. До 2016 року майже всю сливу 
Україна експортувала в країни СНД, зокрема в Білорусь і Росію. 

Джерело: www.info.shuvar.com 

Збирання капусти впливає на її 

якість і тривалість зберігання 

Якість і тривалість зберігання пізньостиглої білоголової капусти залежить від 
часу та способу збирання її врожаю. 

Зокрема, ранні терміни збирання підвищують уміст нітратів, головки стають 
в’ялими, непридатними для використання.  

Залежно від зони вирощування капусту збирають у жовтні (на Поліссі) або в 
листопаді (на Півдні) у фазі технічної стиглості, залишаючи на головці 3-
4 покривні зелені листки з восковим нальотом, що мають високі фунгітоксичні 
властивості. Однак якщо головки зібрати пізно, вони почнуть швидко 
розтріскуватися і викидати стрілки. 

Перед тим як збирати врожай, слід звернути увагу на явні ознаки дозрівання 
капусти. Зазвичай у капусти починають жовтіти покривні листки, що означає 
припинення росту рослини. Обов’язковою має бути дружність достигання 
головок, які повинні досягти характерних розмірів і щільності для сорту. 

Зважаючи на високі літні температури й нестачу вологи, пізньостиглі сорти 
білоголової капусти інколи мають гіркуватий присмак, але в післязбиральний 
період гіркота зникає. Крім цього, не слід боятися невеликих осінніх приморозків 
до -5  °С. Смакові якості продукції від цього лише покращуються. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Найбільше пестицидів міститься в 

яблуках та винограді 

Експерти склали список фруктів і овочів в яких найбільше міститься токсинів 
і пестицидів. У трійку найнебезпечніших фруктів потрапили яблука, полуниця і 
виноград. 

Далі в списку йдуть такі продукти: селера, персики, шпинат, солодкий 
перець, нектарин, огірки, помідори чері, горох мангетот та картопля. 

Наприклад для вирощування полуниці використовують такі пестициди: 
карбендазим  – фунгіцид (руйнує гормони), біфентрин – інсектицид (канцероген 
для людини), малатіон –  токсин нервової системи. 

За даними Центру США з профілактики та контролю захворювань, у більш 
ніж 75% населення США виявляють органофосфатні пестициди. В Україні 
ситуація не краща. 

Важливо знати, що у продажі можна знайти спеціальні тести для визначення 
кількості пестицидів та інших шкідливих хімікатів. Щоб перевірити, потрібно: 
розрізати овоч (або фрукт), докласти тест-смужку індикатором до м’якоті і 
через декілька хвилин вона покаже, наскільки безпечний цей продукт. 

Також можна користуватися портативним Нітратометром. Потрібно 
увіткнути в продукт спеціальний щуп приладу і через кілька секунд на дисплеї 
з’явиться інформація про зміст нітратів. 

Джерело: www.superagronom.com 

Площі під сочевицею наступного 

року зростуть учетверо 

Спілка виробників і споживачів бобових України прогнозує збільшення 
посівних площ під сочевицею з 2,5 тис. га цього року до 10 тис. га в 2018 році. Про 
це організація повідомила на ІІ Міжнародній конференції «Бобові культури. 
Назустріч викликам глобального попиту». 

Площі під нутом наступного року очікуються на рівні 30 тис. га проти 20,1 тис. 
га в 2017 році, а під квасолею – 55 тис. га проти 45 тис. га.  

Також прогнозується подальше зростання посівних площ під горохом –                             
з  383 тис. га до 400 тис. га.  

В асоціації зазначили, що цього року порівняно з минулим площі під горохом 
збільшилися в 1,3 раза, квасолею – 1,2 раза, сочевицею – в 2,5 раза, а під нутом – 
вдвічі.   
Джерело: www.agrotimes.net 
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Жанна Пастовенська, експерт-консультант з 

питань законодавства ЄС проекту ЄС «Вдосконалення 

системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» 

Базовим  законодавством ЄС у сфері харчових продуктів, а саме Регламентом 
178/2002 Європейського Парламенту і Ради від 28 січня 2002 року про 
встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, 
створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів і встановлення 
процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів (далі – 
Регламент 178/2002), встановлений основний принцип щодо маркування, 
рекламування та представлення харчових продуктів, розкритий у статті 16 цього 
Регламенту: «маркування, рекламування та представлення харчових продуктів, 
включаючи їх форму, вигляд чи пакування, використані пакувальні матеріали, 
спосіб їх оформлення та викладки, а також інформація про них, яка стає 
доступною у будь-який спосіб, не повинні вводити споживачів в оману». 

Вимога, викладена у статті 16 містить головний посил до операторів ринку 
харчових продуктів, який говорить про те, якою саме має бути інформація, що 
надається кінцевому споживачеві харчових продуктів.  

Водночас, у статті 8 Регламенту 178/2002 щодо захисту інтересів споживачів 
зазначено, що: «метою законодавства про харчові продукти є захист інтересів 
споживачів та надання споживачам основи для поінформованого вибору харчових 
продуктів, які вони споживають. Також воно направлене на запобігання 
шахрайським чи оманним практикам, підробці харчових продуктів та будь-яким 
іншим практикам, які можуть вводити споживача в оману». 

Без сумніву важливим є зв’язок між харчуванням і здоров’ям та можливістю 
вибирати ті продукти харчування, які задовольняють потреби окремого 
громадянина. Уможливлення здійснення споживачами свідомого вибору 
надзвичайно важливе як для забезпечення ефективної конкуренції, так і для 
підвищення рівня благополуччя споживачів та захід боротьби із такими 
проблемами сьогодення, як ожиріння, гіпертензія, надмірна вага та цукровий 
діабет.  

У ЄС питанню надання споживачеві інформації про харчові продукти 
присвячений окремий регламент, а саме Регламент (ЄС) № 1169/2011 
Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2011 року «Про надання 
споживачам інформації про харчові продукти» (далі – Регламент 1169/2011). 

Європейський досвід щодо надання споживачам 

інформації про харчові продукти 
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Виникає питання, що ж таке «інформація про харчовий продукт»? Визначення 
інформації про харчовий продукт у законодавстві ЄС є доволі широким і 
стосується не лише маркування, а також інформації, що надається  кінцевому 
споживачеві шляхом реклами, за допомогою Інтернету або просто повідомляється 
споживачеві під час продажу харчового продукту. 

Основні принципи, закладені базовим законодавством ЄС у сфері харчових 
продуктів, знайшли своє відображення у Регламенті 1169/2011, зокрема: 

-   забезпечення високого рівня захисту здоров’я та інтересів споживачів; 
- надання кінцевим споживачам основи для здійснення свідомого вибору та 

безпечного використання харчових продуктів, особливо з міркувань охорони 
здоров’я, економічних, екологічних, соціальних та етичних міркувань; 

-  сприянні виробництву якісних продуктів. 
Положення Регламенту 1169/2011 застосовуються до всіх харчових продуктів, 

призначених для кінцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що 
реалізуються у сфері громадського харчування, та харчовими продуктами, що 
постачаються системі громадського харчування. 

При цьому, окремо слід наголосити, що положення Регламенту 1169/2011 
застосовуються, не обмежуючи дію вимог до маркування, встановлених 
законодавством  ЄС для окремих харчових продуктів (наприклад, шоколаду 
оливкової олії, фруктів та овочів, яловичини та птиці, харчових продуктів, що 
місять ГМО, харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, тощо).  

Регламент 1169/2011 встановлює вимогу до інформації про харчовий продукт, 
яка має бути точною, чіткою та легко зрозумілою для споживача. При цьому, 
обов’язкова інформація про харчові продукти повинна розміщуватися на видному 
місці, бути чіткою і розбірливою та, за необхідності, наноситися так, щоб її 
неможливо було видалити. Вимога щодо чіткості та розбірливості інформації, що 
надається споживачеві пов’язана із встановленням розміру шрифту для тієї 
інформації, яка має надаватися в обов’язковому порядку (висота малих літер без 
виносних елементів має дорівнювати або перевищувати 1,2 мм. Водночас, у разі 
використання упаковки або тари, в якої площа найбільшої поверхні є меншою          
за 80 см2, розмір малих літер без виносних елементів має бути не меншою за 0,9 
мм). 

Окрім інформації, що має бути надана споживачеві в обов’язковому порядку, 
Регламент 1169/2011 містить вимоги до інформації, що надається операторами 
ринку харчових продуктів в добровільному порядку. Основними вимогами до такої 
інформації є те, що вона  не повинна вводити споживачів в оману, бути 
незрозумілою або заплутаною для споживача та має, у разі необхідності, 
базуватися на відповідних наукових даних. Така інформація може надаватися лише 
у разі, якщо вона не спотворює або приховує обов’язкову інформацію про харчовий 
продукт та не відволікає увагу споживача від такої інформації. 

Регламент 1169/2011 чітко регламентує вимоги, які стосуються 
відповідальності операторів ринку харчових продуктів за надання інформації про 
харчові продукти.  
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Дія Регламенту 1169/2011 поширюється на операторів ринку харчових 

продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня діяльність підпадає під 

вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти. 

З огляду на те, що певні інгредієнти або інші речовини або продукти (такі як 
допоміжні речовини для переробки) можуть спричинити в деяких людей алергічні 
реакції або непереносимість, що становить небезпеку здоров’ю цих людей, 
Регламентом 1169/2011 передбачено надання  споживачам інформації про вміст у 
харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та 
інших речовин чи продуктів, які, як свідчать дані проведених наукових 
досліджень, спричиняють алергічні реакції або  непереносимість, так щоб 
споживачі могли зробити свідомий вибір, який є безпечним для них. 

Регламентом встановлено правила надання інформації про харчові продукти, 
що постачаються споживачам за допомогою засобів дистанційного зв’язку 
(зокрема, через Інтернет). Попри те, що будь-який харчовий продукт, що 
реалізується дистанційно, має задовольняти ті ж самі вимоги до інформації, які 
встановлено по відношенню до харчових продуктів, які реалізуються у 
традиційних магазинах, Регламентом 1169/2011 передбачається, що відповідна 
обов’язкова інформація про харчові продукти, що реалізуються дистанційно, має 
бути доступною до того, як продукти вже куплено. 

З огляду на те, що  заморожування та подальше розморожування певних 
харчових продуктів, особливо м’ясних і рибних продуктів, обмежує можливості їх 
подальшого використання і може мати вплив на їх безпечність, смакові та фізичні 
властивості, Регламентом 1169/2011 встановлюється вимога щодо надання 
споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт 
розморожуванню та/або повторному заморожуванню. 

Водночас, Регламентом 1169/2011 передбачено, що назва харчового продукту 
повинна містити або супроводжуватися інформацією про фізичний стан продукту 
чи про обробку, якій він піддавався (наприклад, мелений, повторно заморожений, 
висушений сублімацією, швидко заморожений, концентрований, копчений) у всіх 
випадках, в яких відсутність такої інформації може ввести покупця в оману. 

Регламентом 1169/2011 встановлюються чіткі критерії та вимоги до 
позначення країни та місця походження харчового продукту, зокрема до 
визначення країни та місця походження певних видів сирого, охолодженого або 
мороженого м’яса. 

Основну вимогу до операторів ринку можна 
охарактеризувати таким чином – кожен з операторів ринку у 
харчовому ланцюгу у межах діяльності, яку він  провадить, 
має зробити все від нього залежне, щоб обов’язкова 
інформація про харчовий продукт дійшла до свого адресата 
– кінцевого споживача.  
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Крім того, Регламентом 1169/2011 передбачено правила та вимоги до надання 
інформації про вміст спирту та допустимі відхилення у визначенні вмісту спирту в 
об’ємних одиницях.  

Для уникнення покладання надмірного тягаря на операторів ринку харчових 
продуктів Регламентом 1169/2011 передбачено винятки щодо  обов’язкового 
надання інформації про поживну цінність стосовно певних категорій харчових 
продуктів, які не піддавалися переробці або щодо яких інформація про поживну 
цінність не є визначальним чинником прийняття споживачами рішень про їх 
купівлю або площа упаковки яких є надто малою, щоб вмістити всю інформацію 
для задоволення вимог до маркування. 

Основним завданням, що стоїть на сьогодні перед Україною є приведення 
власного законодавства  у відповідність із нормами законодавства ЄС, що 
стосуються надання споживачам інформації про харчові продукти. 

На сьогодні в Україні діє наказ Державного комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики від 28.10.2010 р. № 487, що не 
приведений  у відповідність до Закону України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності харчових продуктів» 771/97 (який Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» №1602-VII 
від 22 липня 2014 року викладено у новій редакції).  

Крім того, на сьогодні діє  ДСТУ 4518-2008 Національний стандарт України 
«Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила». Проте, 
відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
харчових продуктів» 771/97 дотримання стандартів є необов’язковим. Слід 
зазначити, що ані вищезазначений наказ Держспоживстандарту, ані ДСТУ 4518-
2008 не приведені  у відповідність з вимогами Регламенту 1169/2011. 

При цьому слід зазначити, що від приведення законодавства України у 
відповідність з нормами законодавства ЄС щодо надання споживачам інформації 
про харчові продукти виграють всі гравці ринку харчових продуктів. Оператори 
ринку матимуть уніфіковані  правила щодо надання споживачам інформації 
стосовно харчових продуктів, що дозволить забезпечити правову визначеність та 
зменшити адміністративний тягар на операторів ринку, відповідальних за  
інформацію про харчові продукти. Споживачі харчових продуктів, до яких 
належимо усі ми,  включаючи операторів ринку харчових продуктів зможуть 
обирати для себе такі продукти, які найбільш їм підходять, особливо з міркувань 
охорони здоров’я, економічних, екологічних, соціальних та етичних міркувань,  
та, завдяки  запровадженню вимог щодо точного, чіткого та зрозумілого 
маркування харчових продуктів, матимуть захист від шахрайських та оманних 
практик. 

Крім того, Регламентом 1169/2011 
передбачено правила та вимоги до 
надання інформації про вміст спирту та 
допустимі відхилення у визначенні 
вмісту спирту в об’ємних одиницях.  
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Ключовий пріоритет 

Держрибагентства                   

на 2017-2018 роки – розвиток 

аквакультури 

На території України знаходяться понад 50 тисяч водойм, які придатні до 
риборозведення. Це надзвичайний потенціал, який за науковими розрахунками 
спроможний дати до 130 тис тонн риби в рік. Тож ключовий пріоритет 
Держрибагентства на 2017-2018 роки – розвиток аквакультури 

Про це повідомив т.в.о. Голови Держрибагентства Андрій Кравченко 
23.листопада 2017 р. на круглому столі на тему: «Рибна галузь України: здобутки, 
проблеми та перспективи». Захід проходив в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування  України. 

На події були присутні представники Держрибагентства, асоціації 
«Українська аквакультурна спільнота», Національного університету біоресурсів і 
природокористування, інших органів державної влади, Торгово-промислової 
палати України, громадські організації, фахівці, науковці та освітяни, що 
працюють в галузі. 

Під час круглого столу обговорювались наступні питання – сучасний стан, 
проблеми та шляхи розвитку аквакультури в Україні.  

Йшла мова про механізми взяття в 
оренду частки водойми 
загальнонаціонального значення, яким 
чином підприємці галузі можуть 
отримати кредити, сучасні умови 
промислу в Азовському та Чорному 
морях тощо. Крім того, на зустрічі була 
представлена Дорожня карта розвитку 
аквакультури в Україні. 

Валентин Коблик, завідувач сектора юридичного забезпечення та роботи 
з персоналом «Львіврибоохорони»  
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                                                       Платити, чи не платити? 

Богдан Лещук, eксперт-дорадник з питань землеустрою,  Львівськa Аграрна палата  

До Львівської Аграрної палати надходить багато звернень власників 
земельних часток (паїв) які отримали державні акти на право власності на землю, 
але не в змозі їх переоформити у зв’язку із смертю близьких, рідних, тому що їх 
власність не зареєстрована в автоматизованій базі даних Державного земельного 
кадастру (публічна кадастрова карта).  

Для того, щоб отримати витяг з державного земельного кадастру виконавчі 
органи влади з питань земельних ресурсів на місцях направляють їх до 
сертифікованих фізичних та юридичних осіб які мають відповідні ліцензії на 
виконання землевпорядних робіт на виготовлення технічної документації із 
землеустрою послуги яких є платними. У людей  виникає питання, чому, маючи 
державний акт на право власності на землю, вони не можуть отримати витяг з 
державного земельного кадастру в органах виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів. І зобов’язані  платити чималі гроші за  виконання роботи, яка вже 
зроблена. 

Що з цього приводу каже земельне законодавство, зокрема Закон України 

«Про державний земельний кадастр»?  
У розділі VII «Прикінцеві та перехідні положення» визначено: земельні 

ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 р. вважаються 
сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номеру. У разі якщо 
відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру 
земель, їх реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), за заявою їх власників (користувачів) земельної ділянки державної 
чи комунальної власності або особи, яка подала заяву про визнання спадщини від 
умерлого, якщо така справа прийнята до провадження судом. 

Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється 
після державної реєстрації. 
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У разі, якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому 
числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів), що посвідчують право на земельну ділянку але не присвоєні до 
01.01.2013 р., такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні 
ділянки – зареєстрованими у Державному земельному кадастрі письмовим 
зверненням замовника документації із землеустрою, на підставі якої було 
визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного 
документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, у разі 
якщо така документація із землеустрою була затверджена до 01.01.2013 р. в 
порядку встановленому Законом. У разі якщо до 01.01.2013 р. була розроблена 
технічна документація із землеустрою щодо складання документів що 
посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу 
виконавчої влади, чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу 
земельної ділянки у власність або користування у тому числі на умовах оренди, а 
відомості про таку земельну ділянку не внесені до Державного реєстру, державна 
реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної 
документації. 

Право власності, що виникло після 2004 р. на підставі технічної 
документації із землеустрою яка затверджувалась органами місцевого 
самоврядування, та органами виконавчої влади, повинна зберігатись в архівах 
територіальних органах виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Саме 
вони повинні, за заявою громадянина – власника земельної ділянки вносити в 
автоматизовану базу даних державного земельного кадастру інформацію та 
надавати витяг про земельну ділянку безоплатно. 

Жодної оплати, а тим паче виготовлення нової технічної документації на 
земельну ділянку (пай) при  цьому  здійснювати не потрібно. 
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Насичене життя невеликої 

Грабовецької громади 

Враження про єдину у Стрийському районі Грабовецьку громаду 
формується вже на в’їзді – працює важка техніка, ремонтують дорогу. 
Під’їжджаючи ближче до сільської ради, враження стають повнішими: навпроти 
сільської ради розмістився дитячий майданчик, де бавляться діти, а сама рада 
ділить кабінети разом із бібліотекою, ЦНАПом і Hародним домом. 

Отже, перше враження таке, що в громаді вміють економити гроші. Далі, із 
розмови з працівниками, розуміємо, що і витрачати тут також знають на 
що. Спеціаліст фінансово-економічного відділу Романа Лев-Караєва розповідає, 
що вже другий рік поспіль у всіх 6-ти селах ОТГ робиться вуличне освітлення: 
«Місцями провели заміну мереж, опор і ліхтарів, а решту встановлюємо, бо в 
більшості сіл освітлення не було ніколи. Уявляєте, як приємно вражені 
мешканці, коли вони отримали послугу, якої раніше не було». 

Не лише свої власні кошти громада вкладає у розвиток, а й використовують 
усі зовнішні можливості. Так, наприклад, за кошти обласного бюджету на 
початку навчального року отримали новий «школярик», а в рамках Програми 
«Розвиток освіти Львівщини на 2017 рік» придбали п’ять шкільних дощок та 
сім фліпчартів майже на 20 тис гривень. І ще один масштабний проект за 
обласні кошти, який реалізують у громаді, це – встановлення у селі Грабовець 
спортивного міні-футбольного майданчика зі штучним покриттям розміром 42 х 
22 м. на загальну суму понад 1 млн грн, який співфінансують з бюджету 
громади. Також доклали своїх коштів до обласної програми наповнення кабінету 
захисту вітчизни. 

Знайшлася тут і сума у розмірі одного мільйона на 
співфінансування ремонту доріг, що належать до районного та обласного 
відання, бо, як стверджують у громаді, пересічні мешканці не знають за яку 
ділянку дороги який орган місцевої влади чи самоврядування відповідає, їм 
потрібні однаково добрі автошляхи. 

Найактуальнішу проблему сьогодення – сміття, тут також почали 
вирішувати правильно. В усіх шести селах ОТГ з’явилися 12 контейнерів для 
збору пластикових пляшок. Також сільська рада провела конкурс на вивезення 
сміття і новий постачальник послуг не лише впровадив сортування та 
роздільний збір твердих побутових відходів, а й удвічі збільшив частоту вивозу і 
суттєво понизив ціну. 

Ще одну соціальну проблему – із чергами у дитячий садочок – також 
вдалося вирішити, створивши другу групу на 24 дитини у садочку села 
Довголуки. 
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А нещодавно рішенням сесії Грабовецької сільської ради створили 
комунальне підприємство «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
Грабовецької сільської ради» для забезпечення громадян населених пунктів 
громади первинною медико-санітарною допомогою. Придбали для ФАПів сумки-
холодильники для перевезення вакцини і медичних препаратів, а також сухо-
жарові шафи для стерилізації медичного інструментарію. 

Джерело: Львівський Центр розвитку місцевого самоврядування, що діє за 

підтримки програми ЄС «U-LEAD з Європою». 

Для зручності взаємин із громадою і подолання бюрократичних перешкод 
адміністрація ради придбала програму господарського обліку, куди вносяться всі 
дані про мешканців громади: від площі земельної ділянки до одиниць наявності 
поголів’я худоби, щоб секретарі могли швидко видавати потрібні довідки. 

Голова Грабовецької ОТГ Богдан Барабаш – людина оригінальна, творча і 
спортивна, бо кабінет у нього не великий і просторий, а маленький і прозорий, а 
ще він успішний тренер спортивної команди з волейболу ВК «Конюхів», яка 
минулого року стала срібним призером на обласних змаганнях. Можливо 
працівників ради надихає своїм прикладом голова, а може і свого ентузіазму 
вистачає, але більшість працівників ради їздять на роботу на велосипедах. 
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Професійна підготовка 

кваліфікованих робітників                 

за професією «Бджоляр»                         

в умовах євроінтеграції України 

Наталія Сенчук, директор Державного 

навчального закладу «Гадяцьке аграрне 

училище»                                       

Державний навчальний заклад «Гадяцьке аграрне училище» надає свої освітні 
послуги з 1932 року. Заклад готує садівників, овочівників, лісників, єгерів,але 
найбільше спеціалізується за професією «Бджоляр», яку включено в переліку 
професій  державного замовлення. І не дарма, адже галузь бджільництва є однією з 
важливих в сільському господарстві. Завдяки запиленню бджолами  ентомофільних 
культур, садів, ягідників підвищується урожайність на 80 %, покращується  якість 
насіння відповідних культур. Та велику увагу слід звернути на корисність 
бджолиної продукції для організму людини. 

За період роботи нашими випускниками стали близько 7 тисяч кваліфікованих 
робітників за професією «Бджоляр», які є відомими пасічниками, науковцями не 
лише  в Україні, а й за її межами. 

Підготовка кваліфікованих робітників за професією «Бджоляр» є актуальною і 
важливою складовою аграрного ринку праці в умовах євроінтеграції бо ефективне 
функціонування економіки будь-якої держави визначається насамперед ступенем 
підготовки її кадрів.  

Саме тому виникла потреба в розробці державного стандарту  професійно-
технічної освіти за професією «Бджоляр». 

У  2013 році  ми були 
розробниками цього державного 
стандарту. Вже у 2017 році наш заклад 
розробив стандарт професійної 
(професійно-технічної) освіти за цією 
професією, заснованого на модульно-
компетентнісному підході. Розробка 
здійснюється під керівництвом 
навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Полтавській області. 
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Сучасний ринок праці диктує свої умови:  
- якість професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника; 
- відповідність підготовки  не тільки вимогам освітніх стандартів, а й 

потребам сучасного роботодавця; 
- адаптація навчального закладу  не лише до вимог часу та 

інноваційних технологій, а й до стратегічних напрямків розвитку регіону.  
Як приклад, в  Семенівському районі, Полтавської області ПСП «Дружба», 

керівник Семегреєнко С.В., створена промислова пасіка, яка налічує близько 4000 
бджолиних сімей, має найбільшу в Україні лінію по відкачуванню меду, 
займається виведенням маток і дає можливість нашим учням закріпити теоретичні 
знання на виробничих та практичних заняттях 

Роботодавець повинен бути впевнений, що наше училище підготує потрібних 
йому кваліфікованих бджолярів, які обізнані у сучасних виробничих технологіях 
на промислових пасіках, бджоло розплідниках, добре знають методи розведення 
бджолиних сімей, виведення маток, медоносну базу, хвороби бджіл та інше. 

 Одним з важливих завдань нашого навчального закладу є не лише знаходити 
шляхи співпраці з роботодавцями, громадськими організаціями, 
агрохолдинговими компаніями, фермерами, але і створювати необхідні умови аби 
зацікавити самих роботодавців до   такої  співпраці. 

Наш педагогічний колектив – це родина однодумців, які не зупиняються на 
здобутих у вищих навчальних закладах знаннях, а  постійно підвищують свій 
професійний рівень. Навчальний заклад разом із Спілкою  пасічників приймають 
участь в різних науково-практичних конференціях, зустрічах з науковцями та 
фахівцями з бджільництва, працюють  на промислових пасіках  України  де 
отримують додаткові знання та впроваджують їх в навчальні програми. Навчальна 
робота проводиться у тандемі з виховною роботою. Тема патріотичного 
виховання завжди є актуальною. Навчальним закладом проводяться виховні 
години, зустрічі з учасниками бойових дій, передаємо мед в АТО постійно. 

Вже не один рік ми намагаємося розширювати географію нашої діяльності. 
Нашими колегами є представники багатьох європейських країн: Польща, Чехія, 
Німеччина, Туреччина. А  2017 рік став особливим у зв’язку з початком 
євроінтеграції.  

Ця подія дає нам неабиякий поштовх до вивчення досвіду іноземних колег, 
налагодження  співпраці, проведення спільних науково-практичних конференцій, 
за участі керівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Полтавської обласної  державної  адміністрації, Департаменту агропромислового 
розвитку, Департаменту освіти і науки, Навчально-методичного центру. 

Значний досвід з  питань професійної освіти є у Польщі, яка забезпечує 
тісний зв’язок  навчання з виробництвом, взаємодія  навчального закладу та 
підприємства закладена у зміст системи професійного навчання. 

ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» підписало двохсторонню угоду про 
співпрацю з Технікумом в Пшчела Воля (Польща). Це вже велике досягнення для 
навчального закладу та його розвитку.  
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За цією програмою навчальний заклад працює вже п’ять  років. П’ятеро 
учнів, які навчалися у нашому закладі, продовжують навчання в технікумі Пшчела 
Воля, Люблінського воєводства у Польщі, при цьому поєднують професійне 
навчання із вивченням іноземної мови, відтак вивчають  – польську, англійську та 
німецьку. На нашу думку є доречним запозичити досвід Польщі та інших країн, 
оскільки підтримка даної професії здійснюється за кошти Євросоюзу. 

 Протягом чотирьох років наші вихованці беруть  участь у програмі 
Міжнародного конкурсу «Юний пасічник», де посідають призові місця. 2014 рік – 
Польща; 2015 рік – Словаччина; 2016 рік – Чехія. 

Проблеми, які виникають під час міжнародної співпраці – це мовний бар’єр, 
знання іноземних мов є важливим фактором у спілкуванні наших учнів та учнів з 
інших країн ,а ми, на жаль,  відчуваємо  брак знань з іноземної мови у наших 
учнів. 

Наприкінці вересня 
цього року у Туреччині 
відбувся 45 Міжнародний 
бджолярський  конгрес 
«Апімондія», де я мала 
змогу представляти  
делегацію від України та 
навчальний заклад. Це 
дало поштовх до нових 
знайомств та подальшої 
співпраці.  

 

Ми намагаємося постійно розширювати коло нашої діяльності. На разі 
проводяться переговори по співпраці з країнами Білорусією, Казахстаном та 
Азербайджаном про можливість навчати бджільництву їхніх дітей у нашому 
закладі. 

 Цього року була затверджена програма для молодих пасічників, які є 
випускниками нашого навчального закладу, по відшкодуванню коштів на 
придбання вуликів та інвентарю. З метою  впровадження   очно-заочної  форми  
навчання для дорослого населення, викладачами закладу були розроблені 
методичні рекомендації, які  були затверджені ДУ «Науково-методичнй центр 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 
«Агроосвіта». Така форма навчання дозволяє використовувати обласну програму  
по створенню  обслуговуючих   кооперативів з бджільництва в Полтавській області. 

Під час навчального процесу, значна увага учнів звертається на предмет 
Апітерапія, яка на даний час є актуальною в народній медицині. У місті Кременчук 
відкрито кабінет з апітерапії, де крім традиційного масажу застосовується 
бджолоужалення, ароматерапія, та вживання продуктів бджільництва.  
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Новим відкриттям для нашого закладу є 
«Зелений туризм» в поєднанні з 
бджільництвом. У 2017 році в селі Петрівка 
Полтавського району, відкрито гостинний двір 
«Золота сота», де поряд із відпочинком 
застосовується вуликотерапія, де бажаючі 
можуть відпочивати в апібудиночках, на 
вуликах з бджолами та вдихати аромати з 
вулика.  

Не менш важливим питанням у нашій професії є збереження бджіл від 
загибелі. Останнім часом велику увагу учнів звертаємо на хвороби бджіл та їх 
лікування, на  роботу аграріїв під час обробітку полів шкідливими речовинами, 
які є смертельно-небезпечними для бджіл. З метою захисту комах від отруєнь, ми 
домовляємося про своєчасне інформування пасічників про час проведення даних 
робіт. У зв’язку з цим, навчальним закладом  розроблені методичні рекомендації.  

 Діяльність нашого закладу – це не лише робота згідно державних стандартів 
та відповідного закону про освіту, а й тісна співпраця з видатними науковцями 
бджільництва у спілкуванні з учнями під час конференцій, уроків, праці в 
лабораторіях ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповичa», воско-
вощинного заводу, виїзних нарад на підприємства Харківської області. 

Стабільна та приваблива Україна – це найкраще рішення для мінімізації 
негативних наслідків відтоку кваліфікованого персоналу та заохочення 
повернення висококваліфікованих мігрантів з-за кордону.  

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, 
подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 
технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної 
спроможності вітчизняного виробника, вихід на світові ринки, насамперед на 
ринок ЄС, де український мед зайняв чільне місце у споживачів. 
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Фітосанітарний стан 

сільськогосподарських рослин  

01 грудня 2017 року 

Температурний режим та достатня кількість повноцінних кормів на 
переважній більшості території країни забезпечують задовільну життєдіяльність 
мишоподібних гризунів. За видовим складом переважають полівки, миша лісова, 
миша жовтогорла і хатня. 

У посівах озимих зернових виявляють від поодиноких до 3 жилих колоній 
мишоподібних гризунів на гектарі, на озимому ріпаку 1-4 колоній на гектарі. У 
багаторічних трав, садах, незораних площах після просапних культур, неугіддях 
обліковують 2-6, в осередках Вінницької області до 9 жилих колоній на гектарі 
(багаторічні трави, 0,1 тис. га) гризунів. 

На неорних землях у Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, 
Херсонській областях обліковують також курганчикових мишей, які зелені не 
споживають, а харчуються насінним кормом із культурних та диких злаків. За 
даними спеціалістів кількість курганчиків на 1 гектар становить 2. 

Інтенсивність подальшого розвитку та поширення, а також рівень їх 
шкідливості будуть визначатися насамперед, погодними умовами та 
ефективністю винищувальних заходів, які здійснюють через внесення в жилі 
нори родентицидів. 

На 7-40% обстежених площ озимої пшениці  борошнистою росою уражено 
1-6, макс. 11-15% рослин у Київській та Тернопільській областях, септоріозом, 
гельмінтоспоріозом, бурою листковою іржею, кореневими гнилями 1-8% рослин 
у слабкому ступені. У посівах озимого ячменю гельмінтоспоріозом уражено 2-6% 
рослин, в Івано-Франківській, Черкаській областях ринхоспоріозом 3% рослин. 
Повсюди 2-14% рослин озимого ріпаку охоплено пероноспорозом, фомозом, 
альтернаріозом, білою плямистістю. 

В господарствах здійснюється фітосанітарний нагляд за посівами озимих 
зернових та ріпаку.  

Джерело: www.consumer.gov.ua 
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Метаболічна та продуктивна дія вітамінно-

мінеральної добавки для дійних корів 

Марія Воробель, кандидат сільськогосподарських 

наук, науковий співробітник, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Запорукою досягнення високої молочної продуктивності є організація 
повноцінної й збалансованої за науково обґрунтованими нормами системи 
живлення худоби, яка створює умови для реалізації її генетичного потенціалу. 
Визначальним критерієм серед годівельних важелів виступає забезпечення 
раціонів тварин необхідним набором, в оптимальних кількостях й 
співвідношеннях поживних та біологічно активних речовин (макро- і 
мікроелементів, вітамінів тощо). Останні беруть активну участь у всіх видах 
обміну речовин в організмі жуйних і виступають як каталізаторно-регулюючий 
фактор тої чи іншої метаболічної ланки, процесах деградації та засвоєння 
поживних речовин кормів і трансформації їх у продукцію. Практика годівлі та 
численні наукові дослідження свідчать, що у водах, ґрунтах, кормах, а звідси – й 
раціонах худоби в Західному регіоні України спостерігається дефіцит мінеральних 
елементів та вітамінів. Дисбаланс перерахованих параметрів у годівлі жуйних 
компенсується шляхом застосування кормових добавок, розроблених із 
урахуванням структури кормової бази та зональних біогеохімічних особливостей. 
Враховуючи наведене, розробка нових вітамінно-мінеральних добавок для дійних 
корів у ґрунтово-кліматичних умовах зони Передкарпаття, з урахуванням 
специфіки кормовиробництва є актуальним завданням сьогодення. 

Дослідження проведено у літньо-пасовищний період утримання на двох 
групах дійних корів симентальської породи (10 голів у кожній). Тварин у групи 
формували за принципом аналогів із урахуванням віку, живої маси, лактації та 
продуктивності. Протягом зрівняльного періоду, тривалістю 30 діб, корови обох 
груп одержували разом із основним раціоном (трава пасовищна, зелена маса 
злаково-бобових сумішок зеленого конвеєра, сіно злаково-різнотравне, меляса) 
стандартний комбікорм К 60-32-89 і премікс П 60-5М. В обліковий період (90 діб) 
тваринам контрольної групи згодовували корми зрівняльного періоду, а дослідної 
– аналогічний раціон із цією лише різницею, що до складу комбікорму 
(покращеного за Фосфором і Сульфуром) входила вдосконалена вітамінно-
мінеральна добавка. Добавка представлена відкоригованою кількістю дефіцитних 
у зоні Передкарпаття мінеральних елементів та вітамінів (з розрахунку на 1 т 
наповнювача): вітамін А (мікровіт) – 3125,0 г, вітамін D (відеїн) – 1825,0 г, CuSO4 
– 2110,0 г, ZnSO4 – 26070,0 г, СоСl2 – 617,0 г, KJ – 232,0 г, Na2SeO3 – 97,0 г. 
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На основі одержаних результатів досліджень обґрунтовано доцільність 
використання в структурі трав’яно-концентратного раціону дійних корів 
вітамінно-мінеральної добавки у складі комбікорму К 60-32-89, оптимізованого 
за вмістом Фосфору і Сульфуру, яка відкориговує останній за рівнем Купруму, 
Цинку, Кобальту, Йоду, Селену і вітамінів А та D. Використання у годівлі корів 
кормової добавки позитивно впливає на інтенсивність рубцевого бродіння, тобто 
обумовлює підвищення концентрації та ензимної активності аміло- й 
целюлозолітичних мікроорганізмів передшлунків відповідно на 16,7 %; 20,5 % і 
29,9 %; 5,16 % та супроводжується активним розщепленням вуглеводів кормів, і 
як наслідок цього – збільшенням кількості летких жирних кислот на 14,1 %, які 
використовуються в організмі багатокамерних в енергетичних та синтетичних 
процесах, а також як попередники складових молока (жиру, білка). Водночас, 
вітамінно-мінеральна добавка сприяє зниженню вмісту аміаку в рубці корів на 
11,8 %, що є наслідком ефективного використання вказаного метаболіту 
мікроорганізмами у процесах розмноження і росту (синтезу бактеріального 
білка). Підвищення інтенсивності процесів обміну у передшлунках жуйних 
зумовлює відповідний напрям метаболізму і в крові. Зокрема, в організмі корів, 
яким згодовували вітамінно-мінеральну добавку спостерігається інтенсифікація 
окисно-відновних процесів (зростання концентрації еритроцитів, гемоглобіну) та 
покращення обміну Нітрогену (вірогідне підвищення амінного Нітрогену, 
загального білка, зменшення сечовини). У процесі досліджень встановлено, що 
використання у годівлі дійних корів вдосконаленої вітамінно-мінеральної 
добавки викликає підвищення рівня метаболічних процесів в організмі, і як 
наслідок цього – зростання середньодобового надою натурального й базисного 
молока відповідно на 10,8 % та 13,4 % у порівнянні з контролем. Водночас із 
цим, необхідно відзначити збільшення вмісту жиру (Р<0,05) й білка (Р<0,05) в 
молоці тварин. Вища молочна продуктивність корів за споживання вдосконаленої 
вітамінно-мінеральної добавки обумовлює нижчі витрати кормових одиниць на 
10,5 % і перетравного протеїну на 10,1 % на 1 кг молока, а рівень рентабельності 
молока зростає на 8,7 %. 

Експериментально встановлено й науково доведено (з 
урахуванням рівня метаболізму в організмі худоби і її 
молочної продуктивності), що з метою рентабельного 
ведення молочного скотарства в ґрунтово-кліматичній зоні 
Передкарпаття рекомендується згодовувати дійним коровам 
у літньо-пасовищний період утримання у складі комбікорму 
К 60-32-89 (оптимізованого за вмістом Фосфору і Сульфуру) 
вдосконалену вітамінно-мінеральну добавку. Використання 
кормової добавки у годівлі худоби сприяє підвищенню 
поживної цінності кормів, інтенсифікації процесів 
метаболізму в організмі тварин і в кінцевому результаті – 
одержанні продукції високої якості з низькою собівартістю. 
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Село Чернилява на Яворівщині 

від найдавніших часів 

Михайло Падура, кандидат філологічних наук, 

громадський діяч 

Місце розташування. Чернилява – українське село, що лежить за шість 
кілометрів на північний захід від районного центру, яким є місто Яворів. На 
південь від Черниляви розкинулись села Наконечне І і ІІ, на захід – село Нагачів, 
на північному заході – Семирівка, на півночі – присілок Ковалі, на північному 
сході – село Новини, на сході – Старий Яжів і Залужжя. Колись до Черниляви 
належали присілки Лісок, Ковалі, Верховина (Заверховина), Корчунок і Лужки. 
Зараз присілок Лісок – окреме село, присілок Ковалі відійшов до Залузької 
сільської ради, а присілки Верховина, Корчунок і Лужки були зліквідовані в 1952 
році москалями. 

Сама Чернилява ділиться на такі частини: Село, Горисело, Курявка, Кінець, 
Деберки, Гайок, Завода.  

За кілометр від Черниляви на захід протікає річка Ретичин, яка бере свій 
початок в околицях села Дацки і пливе з півночі на південь. До Ретичина 
допливають потоки з присілка Бориси і села Лісок, потім вони єднаються в 
чернилявському урочищі Помірки на сході в один більший потік та лучаться з 
річкою біля мосту, званого мостом св. Івана, чи Яна (тут колись була фігура св. 
Івана Хрестителя). Ще поповнюється Ретичин водами двох потоків, один з яких 
бере початок із джерела в Гориселі, а другий – в урочищі Чорне. Біля села 
Коханівка річка Липка, що витікає зі села Нагачева, впадає правим рукавом до 
річки Ретичин. Об’єднана річка несе свої води до села Руда Краковецька, де впадає 
правою притокою до річки Шкло, яка на території нинішньої Польщі лучиться з 
рікою Сян (права притока), а ріка Сян несе свої води до Вісли. Так спільні 
українсько-польські води наповнюють Балтійське море. Довжина річки Ретичин 
майже 28 кілометрів. 

На жаль, вже на початку ХХІ століття від колишньої річки Ретичин, що 
протікала на території Черниляви, наприклад, у 1962 році, залишилася хіба мізерна 
тінь. Там, де колись можна було дорослим і дітям купатися, а в окремих вирках 
річки купали коней, то зараз цю річку можна легко переступити простим кроком. 
Зрештою, це є загальною тенденцією для цілого села: у навколишніх потічках чи 
ставках води стає все менше, а окремі ставки, як, наприклад, на Обшарку, зникли 
зараз зовсім. 

Роман Турко, вчитель-пенсіонер, історик              

за фахом, громадський діяч 
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За адміністративним поділом Чернилява – частина Яворівщини, а Яворівщина 
– це своєрідний, навіть унікальний район в усій Європі. Її своєрідність полягає не 
так в гористому рельєфі, а, насамперед, у тому, що тут, іноді на відстані кількох 
кілометрів, беруть початок річки, які течуть у протилежних напрямках, входять до 
водних басейнів Балтійського і Чорного морів. Тому територію Яворівщини і 
частково суміжних з нею районів Львівщини називають Розточчям, тобто місцем, 
звідки розтікаються ріки.  

Якщо їхати Яворівщиною зі сходу на захід, то в Черниляві вже можна 
впевнитися, що поверхня Розточчя знижується в західному напрямі, горбисті пасма 
поступово переходять у рівнини. Відповідно сформувалась і система річок та 
долин. У центральній частині Яворівщини беруть початок багато невеликих річок, 
які течуть здебільше в західному напрямі. Такою є також річка Ретичин. До 
річкових долин Черниляви прилягають яри і балки. 

Землі Розточчя малородючі. Такими вони є також у Черниляві. Тут 
переважають сірі опідзолені ґрунти. На рівнинах ґрунти часто важкі, глинкуваті, це 
добрі місця для букових лісів. Є тут також темно-сірі, переважно лісові чорноземи, 
які належать до відносно родючих. Велику площу села займають піщані ґрунти. 
Вони залягають нетовстим шаром на суглинистих породах. Такі землі в давнину 
тягнулися від Яворова до міста Любліна, про що писав польський поет XVIII 
століття Ігнацій Красицький (1735–1801):  

Вже за ліском видно пісок, 

А за піском знову лісок. 

Тим-то в далекому минулому Чернилява була краєм лісів, пісків, боліт і 
чагарників. Однак піщані землі в наших краях вже віддавна використовуються як 
поля.  

Чималу площу в рослинному покриві села займають луки. На території села є 
поклади болотної залізної руди. Залізо було одним із тих чинників, що сприяв 
заселенню Розточчя в ранньозалізному віці, коли виникла потреба в залізних 
знаряддях праці. Заселення Розточчя набрало особливого розмаху з перших сторіч 
нашої ери. Тоді, напевне, починається також історія села Черниляви.  

Фауна і флора Черниляви. Тваринний і рослинний світ Черниляви, як і 
навколишніх сіл, вражає своєю кількістю і різноманітністю. З півдня до Черниляви 
примикає урочище Чорне. У гущі його кущів ростуть рідкісні рослини: чемериця, 
чорниця, суниця лісова, аїр тростиновий, різні види хвощів, півники болотяні, 
любка дволиста, плавун булавоподібний, верес звичайний, купина запашна, паслін 
солодко-гіркий, калган. Окремо треба виділити зарослі аїру тростинового (шувар), 
що ростуть на Заводі.  

Зліва від дороги, що веде до Черниляви з Яворова, видно великий лісовий 
масив – урочище Гори, в якому заховалося цілюще джерело «Студінець». Багато 
людей приходять сюди, щоб напитися цілющої води і подихати свіжим повітрям. 
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Оздоровлює вода і навколишня природа. Тут росте багато видів дерев: сосна 
звичайна, дуб череватий, дуб скельний, граб, бук, вільха, береза бородавчаста, в’яз, 
клен, ясен, осика, акація, тополя, верба. Трапляються поодиноко черешня, липа, 
явір, берест, модрина, ялиця, смерека. Підлісок утворюють такі породи: ліщина, 
крушина, черемха, бузина, горобина, шипшина, рідше можна зустріти кущі калини, 
глоду, терену. І тільки у Студінці по деревах в’ється плющ звичайний, по землі 
стелиться копитняк європейський. У лісі є кущі ожини, малини, рідше чорниці. Біля 
піщаного кар’єру красується галявина конвалії. Її посадив колишній директор 
Чернилявської школи Василь Клюс.  

 

Лелека чорний 

У наших лісах росте також багато видів грибів: їстівні 
– білий гриб, підберезник, підосичник, лисички, моховики, 
сироїжки, опеньки, маслюки, бараняча голова, польський 
гриб, печериці, грузді; неїстівні – бліда поганка, мухомор, 
веселка, порхавка.  

У пташиному царстві Черниляви є бузьок, лебеді, дика 
качка, чайка, дятел, зозуля, одуд, чайка, сорока, шпаки, 
ластівки, стрижі, яструб, сойка, жайворонок, соловейко, 
горобець, синиця, чапля, трясогузка, куріпка, зяблик, сова, 
горлиця. Дуже рідкісним є у наших краях лелека чорний, 
він ховається далеко від людей, то й бачити його може 
рідко хто.  

У чернилявських лісах водиться багато звірів: лисиця, білка, куниця, заєць, 
рідше борсук, дикий кабан, вовк, козуля. У 2013 році влітку на обійстя Денеги 
Володимира завітав лось-одноліток. На присілок Гуки на солодкий запах меду 
якось забрів бурий ведмідь.  

В урочищі Корчунок заселилися бобри. Вони зробили собі у дебрах цілу 
систему ставків. У цих важкодоступних місцях можна зустріти також ондатру, 
видру – рідкісного і обережного звірка. 

Доісторичні пам’ятки. Найближчу інформацію про наше минуле ми 
дізнаємося від своїх батьків, дідусів і бабусь, коли вони в колі своєї родини 
розповідають про себе чи про події, що відбулися колись на їх очах. Таке минуле 
обмежується подіями, що відбувалися п’ять, десять чи навіть 50-60 років тому. Це 
усні розповіді про наше минуле. Другим джерелом про минуле є книжки, які ми 
вивчаємо у школі чи позичаємо у бібліотеці. Такі події сягають минувшини, якій 
сотні чи тисячі років. Так, «Слово о полку Ігоревім»  розповідає про похід 
українського князя Ігоря проти половців у 1185 році, отже від того часу до наших 
днів вже минуло понад 830 років. Це писемний період нашої історії, бо в різних 
архівах зберігаються письмові документи, які свого часу були записані про ту чи ту 
подію, що мала колись місце. А про часи, з яких немає жодних писемних 
матеріалів, ми дізнаємося з документів так званої «матеріальної культури» –  
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знаряддя праці, предмети побуту, зброя, житла, місця поселення, поховання. 
Вивченням матеріальної культури займається наука, яка називається археологія 
(від грецьких слів архео – стародавній і логія – наука), отже, це наука про минуле 
людського суспільства. Вчені-археологи проводять різні розкопки і на основі 
знайдених у землі знарядь праці з каменю, кремнію, бронзи чи заліза, а також 
знайденого посуду та навіть на основі окремих черепків вони відтворюють життя 
і побут стародавніх людей, які жили кілька тисячоліть до Христа.  

Поділ дописемного періоду людської історії. Ще на початку XIX століття 
археологи у дописемному періоді людської історії виділили кам’яний, бронзовий 
і залізний віки. В основу такого поділу було покладено матеріал, з якого люди в 
різні часи виготовляли свої знаряддя праці (камінь, бронза, залізо). З часом 
кам’яний вік, бо він тривав найдовше, ще поділили на давньо-, середньо- і 
новокам’яну епохи, які відповідно називаються палеоліт, мезоліт і неоліт (-літ 
від грецького слова lithos – камінь).  

Палеоліт тривав від 2 мільйонів до 10 тисяч років тому. За цей час людина 
навчилася добувати вогонь, винайшла кам’яні і кістяні знаряддя праці. Люди 
вели рухливий спосіб життя. Їх основним заняттям було полювання на мамонтів 
чи інших тварин, вони також збирали плоди і ягоди, щоб споживати їх сирими. 
Мезоліт тривав десь від 10 тисяч до 8 тисяч років тому. За мезоліту було 
винайдено лук і стрілу. Мисливці, рибалки і збиральники, шукаючи дичини, риби 
чи плодів, мусили часто змінювати своє місце проживання. Неоліт припадає на 
VI–V тисячоліття до нашої ери. Ця епоха характеризується появою нового 
способу обробки каменю і кремнію – шліфуванням, розпилюванням і 
свердлінням, винаходом глиняного посуду, переходом від мисливства і 
збиральництва до землеробства і скотарства, а це вимагало постійного житла, 
нових знарядь праці, зброї і прикрас.  

Сьогодні на основі різного глиняного посуду археологи визначають 
приналежність до тої чи тої етнографічної групи стародавніх племен. Наступні 
два тисячоліття до нашої ери (ІV–ІІІ) творять епоху енеоліту (від латинського 
слова aeneus – мідний) – це перехідний період від неоліту до бронзового віку. В 
цей час людина оволоділа міддю, з’явилася перша зброя з міді, поряд з якою і 
надалі продовжували користуватися кам’яною; для обробітку землі людина 
почала застосовувати тяглову силу – вола. Розвивається скотарство, від 
матріархату переходять до патріархату. Бронзовий вік охоплює другу половину 
ІІІ тисячоліття – початок І тисячоліття до нашої ери.  

Сьогодні на Яворівщині відомо понад 70 пам’яток стародавньої історії. 
Значна частина їх відкрита у 1980-х роках археологічною експедицією 
Львівського університету імені Івана Франка під керівництвом доктора 
історичних наук Миколи Пелещишина. В Яворівському районі польовими 
дослідженнями безпосередньо керував історик Іван Михальчишин. 

На місцях поселення давніх племен на сучасній території Черниляви у різні 
часи були виявлені поодинокі археологічні знахідки. Найстарша з них була знайдена  
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у потічку села у 1923 році, інші – в урочищі Гóри біля Глинної Гори, найвищої 
точки на території села (284 метри); кам’яну сокиру знайшли тут у 1948 році учні 
семирічної школи. У 1967 році на цьому ж полі учні знайшли дві кам’яні сокири і 
кременевий серп, а у 1983 році кременеву сокиру і долото знайшов в урочищі 
Гори місцевий любитель-краєзнавець Михайло Ядлось. Більша частина цих 
предметів є зараз у краєзнавчому музеї Чернилявської середньої школи, який був 
відкритий 23 листопада 1993 року з ініціативи вчителя історії Турка Романа 
Степановича. 

Автори книжки попросили відомого львівського археолога Віталія Коноплю 
прокоментувати археологічні знахідки шкільного музею в Черниляві, на що він 
ласкаво погодився, і ми подаємо його опис знахідок у скороченому вигляді. 

Культуру кулястих амфор (назву отримала від опуклобокої посудини – 
амфори – з двома або чотирма вушками під краєм горловини) репрезентують тут 
сокира і долото з кременю.  

 

Кременева  сокира (вигляд з двох боків). 

Шкільний музей у Черниляві (2014 р.) 

Кременеве долото, знайдене в Черниляві, майже чорного кольору із світло-
сірими цятками і плямками, за обрисами прямокутне з аналогічним поперечним 
перетином. Висота виробу становить 6 см, ширина – 1,8 см і товщина – 1,5 см. 
Його грані, крім обушка, повністю зашліфовані. Під час використання у 
минулому цей предмет зламався, і тому майстер-кременяр підправив його 
верхню частину для подальшого використання під час обробки деревини. 

Для продукування долота використано кремінь туринського походження, 
найближчі за відстанню поклади якого лежать у Верхньому Подністер’ї, в межах 
Галицького і Тлумацького районів Івано-Франківщини. 

Племена цієї культури займалися як скотарством, так і землеробством. В 
умовах Львівщини населення цієї культури, окрім того, досить значну увагу 
приділяло рибальству і мисливству. 

Продовження статті у наступних випусках видання. 

Кременеве долото. 

Шкільний музей. (2014 р.) 
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Критерії і вимоги до підготовки 

Проекту Статуту громади  

Богдан Колос, Головa комісії з питань децентралізації, 
державного управління та відбору, призначення і 
контролю народом урядових кадрів та звільнення                               
і покарання їх за правопорушення Громадської ради при 
Львівській  облдержадміністрації.  

Український народ більше не хоче терпіти олігархів і клани, партії і 
депутатів, іншу ворожу окупаційну гниль, яка нахабно грабує і нищить 
українську державність.  

Щоб у цих руйнівників держави, любителів легкої наживи та нетрудових 
доходів «горіла під ногами земля», і щоб їм не було місця ні у вашому 
населеному пункті, ні на всій святій українській землі, потрібно змінити 
систему управління населеними пунктами й державою так, щоб усі засоби 
масової інформації, усі керівні посади та фінансові потоки міцно утримувалися 
в руках народу – єдиного власника української землі, усіх без винятку ресурсів, 
майна й економічного потенціалу України. 

Адже в Україні жодних проблем не існує, а є проблеми в мізках 
українців!!! 

Тож, щоб змінити Україну на краще, потрібно, аби хтось один розповів їм 
як це робити й почав будити дух народу та залучати до цього інших. Тому не 
будьте байдужими, долучайтеся і несіть українцям світло, вказуючи їм шлях до 
правди, істини, справедливості, добробуту й безпеки, боріться і визволите свій 
народ від пітьми та рабства і почнете жити вільно, цивілізовано та в достатку. 

1. Базові правові й методологічні критерії розробки Статуту. 
а) Дія найвищих (Божих, природних, об’єктивних, космічних) законів; 
б) Пріоритет духовного над матеріальним; 
в) Міжнародний пакт про громадянські, політичні, економічні, соціальні та 

культурні права людини; 
г) Конвенція про захист прав людини та її основоположних свобод; 
д) Конвенція про права людини; 
е) Статут ООН; 
є) Всезагальна декларація прав людини; 
ж) Статут Ради Європи;  
з) Європейська конвенція з прав людини; 
і) Національна історія, культура, традиції, звичаї та неписані правила буття 

нації і громади міста Львова; 
к) Конституція України (ст. 3, 5, 69, розділ ХІ та ін.); 
л) Закони України про місцеве самоврядування та про об’єднання 

громадян; 
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м) Інші нормативно-правові акти України та світу зі свобод і прав людини; 
н) Декларація українського народу про недоторканні священні природні 

свободи,  права, безпеку й найвищу владу людини та її суспільні обов’язки, права 
й відповідальність у сім’ї, громаді, нації та державі; 

о) Національна ідея українців та України; 
п) Фундаментальні природні закони науки управління людськими системами 

населених пунктів і держави; 
р) Найпрогресивніші державотворчі досягнення народів світу та громад 

населених пунктів України; 
с)Програма стратегічного (на 50 років) і поточного розвитку України та міст. 
У вересні 2017 року Львівська міська рада (ЛМР) винесла на розгляд 

вузького кола осіб (кулуарно) підготовлений нею «Проект Статуту територіальної 
громади міста Львова» з твердим наміром уже подати його на реєстрацію. 

На це обговорення вдалося потрапити автору статті 
На мою думку, Статут громади населеного пункту є по суті «Конституцією» 

малої Батьківщини кожного його мешканця. Тому, в розробці Статуту мав би 
брати участь кожен член громади м. Львова і особисто голосувати за його 
прийняття та зміни до нього. 

Натомість уже в Преамбулі проекту Статуту ЛМР констатує, що «ЛМР… 
приймає Статут територіальної громади міста Львова», а в ст. 85 – що «Зміни і 
доповнення до цього Статуту вносяться рішенням ЛМР…» і т. д. Тобто, 
чиновники міста ігнорують думки й бачення майже мільйона його мешканців про 
їхнє особисте майбутнє та Львова в цілому. 

Потрібно зазначити, що в населеному пункті не повинно бути жодної 
урядової структури, поліції, прокуратури, СБУ, суддів, підприємств та 
організацій, непідконтрольних і непідзвітних громаді. Інакше це не демократія, 
самоврядування і народовладдя, а диктатура урядових представників та 
деградація громади і населеного пункту. 

5 жовтня 2017 року на засіданні очолюваної мною Комісії було обговорено 
питання про формування робочої групи з громадських експертів для розробки 
проекту Статуту громади м. Львова, який залучить їх до процесів управління 
містом і контролю за роботою урядових структур на його території. 

19 жовтня 2017 року на ім’я міського голови Комісією був скерований лист 
про запрошення до робочої групи представників ЛМР., а 02 листопада – 
Львівському обласному управлінню юстиції про неприпустимість реєстрації 
проекту Статуту, підготовленого ЛМР. 

15 листопада 2017 року членами Комісії розглянуті підготовлені автором 
статті «Критерії та вимоги до підготовки Статуту громади м. Львова», що 
пропонуються львів’янам на обговорення та які стануть основою творення 
цивілізованого Статуту нашого міста. Бо як нами будуть керувати, так ми будемо 
жити, працювати й відпочивати! 

* Бажаючих долучитися до розробки Статуту просимо звертатися в 
Комісію за телефонами: (097) 222-17-88; (066) 21-88-531 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 3,40 4,20 5,00 

Капуста броколі 27,00 28,50 30,00 

Капуста білоголова 1,00 1,20 1,50 

Баклажан синій 20,00 20,00 20,00 

Картопля стандарт 3,00 3,20 3,50 

Морква 4,00 4,00 4,00 

Буряк 4,00 4,50 5,00 

Кабачок 25,00 25,00 25,00 

Огірок тепличний 40,00 40,00 40,00 

Помідор салатний червоний 25,00 25,00 25,00 

Гарбуз 5,00 5,50 6,00 

Селера корінь 35,00 35,00 35,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,50 3,50 3,50 

Часник 20,00 35,00 50,00 

Редька біла 7,00 7,00 7,00 

Салат 35,00 35,00 35,00 

Гриб печериця 28,00 30,50 33,00 

Груша 12,00 15,00 18,00 

Чорнослив   без кісточки 70,00 70,00 70,00 

Яблуко Ренет Симиренка 10,00 10,50 11,00 

Яблуко Гала 10,00 10,50 11,00 

Яблуко Муцу 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Ліголь 10,00 10,50 11,00 

Яблуко Голден 10,00 12,50 15,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Індича гомілка 55,00 56,00 57,00 

Куряче філе 82,90 83,90 84,90 

Щука жив. 75,00 85,00 95,00 

Білий амур  жив. 60,00 60,00 60,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 01.12.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 

2017 / № 22 (69) 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 30.11.2017 р. 

Джерело: www.platforma-msb.org 

Всеукраїнський Конкурс Інвестиційних                  

Агро-Проектів від AgroTalks 

Платформа розвитку агробізнесу AgroTalks в партнерстві і в інтересах 
профільних інвесторів оголошує Конкурс інвестиційних агро-проектів в аграрній і 
суміжних галузях, який триває до 31 грудня 2017 року. 

Прийом заявок проводиться на конкурсній основі для участі в програмі 
акселерації, а також подальшого залучення інвестицій, масштабування і продажу 
бізнесу і має на увазі індивідуальну роботу з командою проекту. 
На Конкурс приймаються бізнес-проекти (якщо мета – залучення інвестицій для 
масштабування бізнесу або необхідні консультації профільних експертів і участь 
менторів) і стартапи, де є ідея, прототип або вже готове рішення. 

Конкурсна комісія віддає перевагу проектам в наступних категоріях: 
Інноваційні та технологічні стартапи – спрямовані на вирішення актуальних 

ринкових проблем, з якими стикаються фермери, агрокомпанії, а також інші 
учасники ринку. Зокрема, Платформа розвитку агробізнесу в співробітництві з 
агрокомпаніями публікують актуальні технологічні завдання, з якими можна 
ознайомитися на сторінці: www.agrotalks.com/tasks 

Діючі бізнес-проекти і агропідприємства – з метою масштабування бізнесу 
або залучення стратегічного інвестора, продажу активів компанії/ 

В рамках Конкурсу будуть обрані 15 проектів, які пройшли всі етапи відбору.  
 

  

пшениця 

2кл 

пшениця 

3кл 

пшениця 

5 кл 

пшениця 

6кл кукурудза 

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

Трансервіс 172/5450 170/5350 167/5250   148/4730 

            

Веселий Кут 170/5400 168/5300 165/5200 146/4680 

ТІС 172/5490 170/5425   167/5320 149/4760 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

IX Міжнародна 

конференція               

«Ведення агробізнесу                                 

в Україні» 

06 грудня 2017 р. 
м. Київ, Ramada Encore Hotel 

Kiev, Столичне шосе, 103 
www.ucab.ua 

Міжнародна конференція 

з питань зеленої 

економіки 

07-08 грудня 2017 р. 

 

м. Львів, готель  

«Цитадель Інн», 

  вул. Грабовського,11 

www.eu4business.eu 

ІІІ Щорічна аграрна 

податкова конференція 
08 грудня 2017 р. 

м. Київ, 

Київський Гольф Центр, 

Оболонська набережна,20 

www.proagro.com.ua 

Cемінар «Вирощування 

біоенергетичної сировини 

– додатковий дохід для 

аграріїв»  

12 грудня 2017 р. 
 м. Київ, Національна 

академія наук України,                           

вул. Володимирська,55  

www.biomass.kiev.ua 

Kонференція 

«Децентралізація, 

управління землями                              

та розвиток громад» 

14 грудня 2017 р. 

 

м. Київ, 

готель «InterContinental 

Kiev», вулиця Велика 

Житомирська, 2A 

www.decentralization.gov.ua 

Міжнародна конференція 

«Технології та інновації 

ягідництво та переробка» 

14-15 грудня 2017 р. 

м. Львів, Львівський 

коледж ресторанного 

сервісу та туризму ,  

вул. І. Пулюя, 36. 

www.techdrinks.info 

Зарубіжні події 

Виставка садівництва  

«Best Berries» 
07-08 грудня 2017 р. 

Польща, 

м. Люблін 
www.bestberries.targi.lublin.pl 

Виставка садівництва та 

овочівництва «TSW 2018» 
 10-11 січня 2018 р. 

Польща, 

м. Варшава 
www. tsw.com.pl 

Міжнародна виставка                      

«Agromac 2018» 
 14-18 січня 2018 р. 

Іран, 

м. Ісфахан 
www.agrovet.ir 

Міжнародна виставка 

«Зелений тиждень 2018» 

19-28 січня 2018 р. 

 

Німеччина, 

м. Берлін 
www.gruenewoche.de/en/ 
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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).  
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ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ 
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