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У Львівській ОДА відбувся публічний 
звіт директора Департаменту  

агропромислового розвитку області 

30 січня у Львівській 
облдержадміністрації відбувся публічний 
звіт директора Департаменту 
агропромислового розвитку Наталії  Хмиз  
про досягнуті результати . 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 

У 2016 році робота департаменту спрямовувалась на реалізацію проектів та 
програм, які спрямовані на підтримку малих та середніх форм господарювання.       

 На виконання заходів Комплексної програми з обласного бюджету 
виділено 11,3 млн грн та вперше запроваджено пільгове кредитування (5 % 
річних) малого та середнього виробника, на яке спрямовано близько 80 % 
коштів програми – 8,4 млн грн. Про це повідомила директор департаменту 
агропромислового розвитку Наталія Хмиз під час звіту про виконану роботу.  

Досягнуто позитивних виробничих показників, так у 2016 році обсяг 
виробництва валової сільськогосподарської продукції зріс на 2,0% до 
попереднього року. Збільшено виробництво зерна на 4,4%  (вироблено 1,4 млн. 
тонн), цукрових буряків на 15,2 % (671,6 тис.тонн), овочів на 4,5%                              
(505,6 тис.тонн). Закладено 112,5 га нових плодово-ягідних насаджень. 
Додатково залучено в сільськогосподарський оборот 23,8 тис га.  

 Відкрито 17 молочних сімейних ферм та лабораторію аналізу молока в 
рамках реалізації українсько-канадського проекту “Розвиток молочного бізнесу 
в Україні” на Львівщині. 

 За словами Наталїї Хмиз, торік в області започаткували практику 
проведення “мандрівних” ярмарків “Добрі традиції Галичини” задля доступу 
виробників до ринку збуту, а споживачів – до якісної продукції за цінами 
виробників. Провели на Львівщині загалом 21 ярмарок. А упродовж 23 грудня – 
22 січня біля ОДА працював різдвяний ярмарок. 

 Також торік Львівщина була ареною проведення і низки міжнародних та 
всеукраїнських заходів. Зокрема, на території області відбулися Міжнародний 
форум “АГРОПОРТ Захід 2016”, участь в якому взяли 150 компаній із 13 країн; 
пленарне засідання “Агропродукція – прорив на зовнішній ринок” у межах XVI 
Міжнародного економічного форуму “Львівщина – фабрика Європи”; 
Міжнародні конференції “Роль і місце Аграрних палат у розвитку сільських 
територій. Європейський досвід”, “Підвищення інформованості та оцінка 
потенціалу валоризації високоякісних харчових продуктів у Львівській області” 
у рамках французького проекту; Міжнародна агропромислова виставка 
“EuroAGRO” та перша дводенна національна аграрна конференція “Мільйон із 
гектара”, яка зібрала майже 400 професіоналів і новачків аграрного бізнесу. 
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У Львові урочисто завершився Різдвяний 

ярмарок  фермерської продукції 

22 січня у Львові відбулося урочисте 
завершення Різдвяного ярмарку  фермерської 
продукції “Добрі традиції Галичини”. 

Протягом місяця львів’яни  та гості міста мали змогу придбати продукцію 
товаровиробників області  та насолодитися виступами творчих колективів з 
різних районів регіону. 

Участь у заходах завершення роботи ярмарку фермерської продукції 
прийняв перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, який 
відзначив, що організація та проведення подібного заходу стане традиційним у 
місті. 

Власну продукцію на ярмарку у Львові представили понад 20 учасників 
різних районів області, а саме: ФОП “Білявець В.П.” (ТМ “Zdoblew”), СОК 
“Щаслива родина”, ФГ “Соломея”, ФОП “Гасюк Н.” (ТМ “Батьківський млин”), 
БФ “Терра Нова”, СОК “Вулкан”, СОК “Бескид”, ТзОВ “Еко-Газда”, “Із села”, 
ГО “Смак українських Карпат”, ФГ “Улар”, ФГ “Максимович”, “Яворівські 
ковбаси”, “Океанія”, ДП “ДГЛДС Інституту рибного господарства НААНУ” та 
пасічники “Бджолинна хата”, “Еко-пасіка”, “Медова ферма”, “Гільдія медоварів”, 
товариство “Підгір’я” і ГО “Рій”. Різдвяний настрій гостям забезпечили виступи 
вертепів та колядування творчих колективів з Жовківського, Перемишлянського, 
Кам’янка-Бузького, Городоцького, Буського, Миколаївського, Стрийського, 
Радехівського районів. Ярмарок отримав схвальні відгуки від учасників, які 
зазначили що практика проведення такого заходу стає європейською та є 
чудовою нагодою для виробників донести споживачам свою продукцію, тому 
необхідно і надалі продовжувати добру справу та залучати ширше коло 
виробників. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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У Львові відбулася конференція  

“Традиції плюс інновації – 

плюсуй переваги!”  

27 cічня у Львові при підтримці 

компації BASF відбулася конференція  

“Традиції плюс інновації – плюсуй 

переваги!”  
Учасники конференції – виробники сільськогосподарської продукції з 

областей Західної України ознайомилися із сучасними підходами, 
господарськими практиками та технологіями вирощування і захисту зернових 
культур, сої , ріпаку. 

У вітальному слові до учасників конференції заступник директора  
Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Людмила Гончаренко розповіла про тенденції розвитку галузі в області і  
державну фінансову підтримку аграрїів в 2017 році.   

Експерти-консультанти компанії BASF детально розповіли про сучасні 
підходи вирощування культур, що дозволить агроформуванням одержувати 
прибутки та впроваджувати ефективні і ресурсоощадні технології виробництва.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Конференція з питань історичних аспектів 

 впливу представників церкви на розвиток  

сільських територій 

29 січня 2017 року у селі Дмитрів 
Радехівського району відбулася конференція 
присвячена 160-річчю від дня народження отця 
Юліана Дуткевича.  

Історична важливість постаті о. Юліана Дуткевича полягає у його активній 
громадській позиції, сприянні просвітництву, що сприяло, зокрема, його участі     
у заснуванні в Галичині “Товариства “Сільський Господар” наприкінці XIX ст. 

Участь у конференції прийняв голова Радехівської райдержадміністрації  
Тарас Калита і заступник голови Буської райдержадміністрації Олег Ілик. 

Доповідачі конференції детально охарактеризували біографію та діяльність 
відомого церковного та громадського діяча, який також активно займався 
бджільництвом. Саме зважаючи на останній аспект, активну участь у 
конференції прийняли і представники “Братства Бджолярів Радехівщини” та 
пасічники Буського району  Львівщини і бджолярі Волинської області.   

Із доповіддю на заході виступив член управи Львівської Аграрної палати 
Андрій Доманський, який відзначив важливість постаті Юліана Дуткевича для 
просвітництва і поширення знань про аграрні технології серед населення 
Галичини в першій третині ХХ ст.  

На завершення  конференції її  учасники мали змогу почути народні пісні 
у виконанні Народного чоловічого хору “Дзвін” Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького   
та творчого колективу  с. Дмитрів. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Cемінар для фахівців  

Держпродспоживслужби у Львові 

31 січня у Львові розпочався триденний 

семінар для фахівців Держпродспоживслужби з 

Львівської, Волинської, Івано-Франківської, 

Закарпатської та Тернопільської областей. 
Семінар з поглибленого навчання аудиторів з НАССР 

Держпродспоживслужби організовано у Львові при сприянні проекту ЄС 
“Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в 
Україні”. Керівник проекту Тоні Віл, експерти Яна Добідовська та Юрій 
Оглашенний детально розповіли учасникам заходу про зміни у харчовому 
законодавстві України і оцінку небезпечних факторів виробництва в галузі. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

У Києві відбувся перший міжнародний 

конгрес, присвячений темі  

органічного ринку 

26 січня у Києві, відбувся перший 
міжнародний конгрес “Органічна Україна 
2017. Розвиток органічного ринку в Україні 
від виробництва до реалізації”.  

Відкрив конгрес Міністр аграрної політики та продовольства України                        
Тарас Кутовий. Участь у конгресі взяли представники державних установ, 
виробники, переробники, місцеві і міжнародні трейдери, громадські організації, 
компанії, консультанти. Їм розповіли про роботу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України зокрема, про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. 

Також під час заходу було відзначено те, що органічне виробництво України 
повинно бути пріоритетним впродовж наступних років. 

Загалом подію організували задля підвищення ефективності роботи кожного 
органічного оператора, демонстрації переваг та розкриття ризиків для тих, хто 
вирішує перейти на органічне виробництво. Також аби ознайомити учасників 
конгресу з вимогами сертифікації органічного виробництва, сприяти 
налагодженню співпраці з державними структурами та між усіма учасниками 
органічного ринку, а також надати відповіді щодо органічних продуктів. 

Hевід’ємною частиною конгресу стала також виставка-ярмарок органічних 
виробників. Продукцію власного виробництва представилиі львівські виробники -  
ФГ “Костіва” та ФГ “Соломея”. 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Львівщина представила 
інвестиційний потенціал 

 на престижному міжнародному 
форумі у Польщі 

У рамках Форуму вперше пройшов Східний Ярмарок, під час якого 
виробники з України та інших країн Європи мали можливість налагодити 
торговельні контакти, обмінятись позитивним досвідом ведення 
підприємницької діяльності. 

Так, на унікальному виставковому стенді представники Львівщини 
презентуватили продукцію товаровиробників регыони (соки, кава, солодощі, 
борошно, мінеральні води, напої), вироби народного промислу (солом’яні 
вироби майстрів Самбірщини, кераміка), інвестиційний потенціал, а також 
туристичні та рекреаційні можливості регіону. 

27-28 січня у м. Ряшів 
(Підкарпатське воєводство, Республіка 
Польща) відбувся X Форум Європа – 
Україна “Можливості, яких не можна 
втратити”.  
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Стан сільського господарства 

Львівської області у 2016 році 

За попередніми даними Головного управління статистики  у Львівській 
області від 18.01.2017 р., у 2016 році індекс обсягу сільськогосподарського 
виробництва в області порівняно з 2015 роком становив 102,0% (у 2015 році – 
97,1%), у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 108,3%, у 
господарствах населення – 98,8%. Частка сільськогосподарських підприємств у 
загальному обсязі продукції сільського господарства становила 35,8%, 
господарств населення – 64,2%.  

У господарствах населення утримується переважна більшість поголів’я 
сільськогосподарських тварин області. На 1 січня 2017 року у них нараховувалось 
90,2% від загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 січня 2016 року – 
90,1%), у тому числі корів – 94,0% (94,0%), свиней – 40,1% (43,6%), овець та кіз – 
85,5% (84,9%), птиці – 68,7% (65,5%).  

У структурі реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 
сільськогосподарських тварин на забій частка птиці всіх видів становила 47,3% (у 
2015 році – 53,1%), свиней – 45,2% (40,8%), великої рогатої худоби – 7,5% (6,0%). 
Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах 
(крім малих) порівняно з 2015 роком збільшився на 1,4%, у тому числі свиней – 
на 12,5%, великої рогатої худоби – на 4,8%, зменшився – птиці на 7,6%. У 2016 
році у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) відношення загального 
обсягу вирощування тварин до їх реалізації на забій становило 96,2% (у 2015 році 
– 100,0%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 
відгодівлі та нагулі збільшились на 6,7%, свиней – на 23,1% та відповідно 
становили 570 г і 671 г. 
Джерело: Головне управління статистики у Львівській області 



11 

січень, 2017 / № 2 (49) 

Уряд затвердив новий механізм 

відшкодування ПДВ 

25 січня 2017 року Уряд схвалив новий Порядок ведення Реєстру з 
відшкодування ПДВ, розроблений Міністерством фінансів України. Ухвалений 
проект робить механізм відшкодування ПДВ прозорим і своєчасним та 
встановлює рівні умови для всіх платників податку. З метою забезпечення 
прозорості відшкодування ПДВ з 10 січня 2017 року сформовано Єдиний 
публічний Реєстр заяв. Окрім того, Мінфін розробив та погодив з Державною 
фіскальною службою України (ДФС) та Держказначейством Порядок ведення 
Реєстру. 

Новий Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає: 
- формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування здійснюється на підставі баз даних ДФС та Казначейства; 
- визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру; 
- автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом 

операційного дня у хронологічному порядку надходження таких заяв; 
- Казначейство проводить бюджетне відшкодування ПДВ на підставі даних 

Реєстру; 
- публікація реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну. 
 Зазначені заходи допоможуть зменшити корупцію при відшкодуванні ПДВ. 

По-друге, будуть встановлені рівні умови для всіх платників податку, що в свою 
чергу покращить умови для ведення бізнесу в нашій країні. Окрім того, новий 
механізм дозволить здійснювати відшкодування ПДВ вчасно та прозоро.  
Джерело: «Дебет-Кредит» 

16 січня 2017 р. на офіційній інтернет-сторінці Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України оприлюднено проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України  “Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року”. 

 Метою ухвалення проекту розпорядження є затвердження довгострокових 
пріоритетів державної політики у сфері створення сприятливих умов для 
відкриття, ведення і зростання бізнесу та розкриття потенціалу МСП.  
 Джерело: www.me.gov.ua 

Мінекономрозвитку оприлюднило проект 

Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва до 2020 року 
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Нюанси подання звітності з прибутку 

сільгоспвиробниками  

Державна фіскальна служба України в листі від 05.01.2017 р. №80/6/99-99-
15-02-02-15 зазначає, що виробник сільськогосподарської продукції, визначеної 
статтею 209 Податкового кодексу України, який застосовує річний звітний 
(податковий) період, що починається з 1 липня поточного звітного року і 
закінчується 30 червня наступного звітного року, має подати податкову 
декларацію з податку на прибуток підприємства протягом 60 календарних днів, 
що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) 
періоду. 

При цьому з метою ідентифікації виробника сільськогосподарської 
продукції при складанні Декларації  у полі 9 “Особливі відмітки” Декларації 
проставляється позначка щодо належності його до такої категорії. 
Джерело: «Дебет-Кредит» 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

27 січня 2017 року на офіційній інтернет-сторінці Мінагрополітики 
оприлюднено проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції”.  

30 січня 2017 року Мінагрополітики оприлюднено проект Постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення 
сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний 
матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал”. 

Оприлюднено проекти нових  постанов 

Кабінету Міністрів України 
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Держпраці розповіла про нові 

трудові штрафи  

Державна служба праці України в листі від 04.01.2017 р. №54/4.1/4.1-ДП-17 
привела види штрафів за порушення трудового законодавства, які затверджені ст. 
265 Кодексу Законів про Працю та чинні на сьогодні. За ст. 265 КЗпП передбачена 
відповідальність юридичних та фізичних осіб-підприємців у вигляді штрафу в 
разі: 
 фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, 
та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у 
тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення (у 2017 році - 96 000 грн); 
 порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, 
інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, 
виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 році –  9600 
грн); 
 недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у 
десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення (у 2017 році – 32000 грн); 
 недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які 
залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про 
військовий обов’язок і війському службу”, “Про альтернативну (невійськову)  
службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, мобілізованих 
працівників – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, 
щодо якого скоєно порушення (у 2017 році –  32 000 грн); 
 недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства 
про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення 
порушення (у 2017 році – 9600 грн); 
 недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства 
про працю для виявлення неоформлених трудових відносин, – у стократному 
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення 
порушення (у 2017 році – 320 000 грн); 
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 порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених 
абзацами другим – сьомим цієї частини, – у розмірі мінімальної заробітної 
плати (у 2017 році – 32000 грн). 
Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-
господарських санкцій, визначених гл. 27 Господарського кодексу України. 

Фахівці Мінсоцполітики окремо навели приклад застосування штрафів за 
несвоєчасну виплату зарплати, порушень мінімальних державних гарантій в 
оплаті праці. А також вказали, що робити при відмові працівника отримати 
зарплату. 

У разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної 
плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про 
працю, незалежно від кількості працівників, яких стосується порушення, 
тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується штраф у 
розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент 
виявлення порушення. 

У разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці 
розмір штрафу залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено 
порушення. Якщо порушення стосувалося двох працівників, то розмір штрафу 
складатиме 20 мінімальних заробітних плат (2 х 10). 

Якщо працівник відмовляється отримувати зарплату (не з’являється за її 
одержанням за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і 
працівник про це повідомлений в установленому порядку та не звертався із 
заявою щодо виплати зарплати через установу банку або поштовим переказом) 
за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати. В такому випадку 
роботодавець виконає свій обов’язок щодо забезпечення своєчасної виплати 
заробітної плати. 
Джерело: «Дебет-Кредит» 

Сільські спонсори можуть отримати податкові преференції  

Підприємці, які візьмуться фінансувати сільські лікарні, бібліотеки, клуби, 
позашкільні навчальні заклади – спортивні школи, секції тощо, можуть 
отримати податкові преференції.   

Про це йдеться у зареєстрованому днями у Верховній Раді «Проекті 
закону про внесення змін до статті 141 Податкового кодексу України щодо 
особливостей оподаткування витрат на фінансування об’єктів та закладів 
спортивної інфраструктури, охорони здоров’я  та культури» № 5643. 

Так, платникам, які фінансуватимуть  державні та комунальні дитячі та 
юнацькі спортивні школи, а також ремонтувати спортивні об’єкти, дозволять 
включати витрати до статті видатків за звітний період, таким чином 
зменшуючи  суму податків. Такі само пільги передбачено і для спонсорів 
лікувальних установ, позашкільних навчальних закладів і закладів культури в 
селах. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Мінекономрозвитку удосконалює порядок  

правової охорони географічних зазначень 

25 січня, Уряд підтримав проект закону у сфері охорони прав 
інтелектуальної власності, розроблений Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України. Законопроект визначає новий порядок правової охорони 
географічних зазначень. 

Так, згідно, з проектом закону географічне зазначення – це географічне 
найменування місця (регіону або населеного пункту), з якого походить товар. Як 
правило, такий товар має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, 
зумовлені головним чином географічним походження. При цьому хоча б один з 
етапів виробництва, або переробки товару здійснюється на визначеній 
географічній території. Назви таких товарів захищаються законом в системах 
національного та міжнародного права. 

Всесвітньо відомими назвами, які захищені, зокрема, і правом ЄС є 
“шампанське” (ігристе вино, вироблене з винограду, який росте у французькому 
регіоні Шампань) або “коньяк” (бренді з білих сортів винограду, який 
виробляєтсья у французькому муніципалітеті Коньяк, регіон Нова Аквітанія). 
Інші винороби (наприклад, з Італії чи інших французьких регіонів) не мають 
права виробляти вина під назвами “шампанське” або “коньяк”. 

Законопроект передбачає впровадження європейських умов та механізмів 
охорони географічних зазначень в Україні. 

“Створення системи контролю за походження товарів – є значним кроком в 
побудові системи захисту інтелектуальної власності в Україні. Виробник, який 
вкладає кошти в підвищення якості та розвиток бренду, повинен бути впевнений, 
що його товар захищений від підробок”, – пояснює значення цього рішення 
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук. 
–  “Наприклад, Моршинську мінеральну воду не можна виробляти у Польщі, а 
ніжинські огірки – у Словаччині. Це суто українські товари з чітко визначеним 
географічним зазначенням”. 

Так само українські виробники не зможуть виробляти сири “фета” чи 
“камамбер”, напої “кальвадос” чи “чеське пиво” і т. ін. Повний перелік 
захищених географічних зазначень викладено в Додатку ХХІІ до Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Разом з тим, статтею 208 
цією Угоди встановлено перехідний період щодо використання певних 
географічних зазначень ЄС для позначення та презентації подібних продуктів, 
які походять з України. 

Законопроект забезпечує виконання зобов’язань України за Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС у частині узгодження вимог законодавства 
України щодо правової охорони географічних зазначень із правом 
Європейського Союзу. Найближчим часом проект закону буде передано на 
розгляд Верховній Раді України. 
Джерело: www.me.gov.ua 
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03 січня 2017 року  Президент України підписав Закон України «Про Вищу 
раду правосуддя». Цим документом, зокрема, внесені зміни до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають 
право на безоплатну вторинну правову допомогу.  

Метою зазначених законодавчих новел є посилення соціальних гарантій 
шляхом розширення кола осіб, які мають право на гарантовану державою 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

Насамперед, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та осіб, які до 
сьогодні лише претендували на отримання такого статусу. Таким чином 
скористатися кваліфікованою правовою допомогою тепер зможуть зареєстровані 
внутрішньо переміщені особи. 

Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують на 
отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова 
допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на 
яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», надаватиметься не лише з питань їх соціального захисту, як 
це було до прийняття зазначених змін, а з будь-яких інших питань. 

Також суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості, що 
є критерієм для отримання безоплатної вторинної правової допомоги: 

-  по-перше, особа матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох 
прожиткових мінімумів; 

-  по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається 
за допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер. 

Внесені зміни враховують об’єктивну потребу у забезпеченні доступу до 
безоплатної правової допомоги особам, які мають дохід, що дорівнює 
прожитковому мінімуму або навіть більше, проте є недостатнім для самостійної 
оплати правових послуг. Крім того, прийняті зміни зроблять особу незалежною від 
доходів інших членів сім’ї у питанні звернення за безоплатною правовою 
допомогою. Насамперед, це уможливить звернення за такою допомогою осіб, 
законні інтереси та права яких порушуються в сім’ї. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через мережу 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх структурні 
підрозділи – бюро правової допомоги (http://www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres). 
Правові послуги надають адвокати та штатні юристи центрів.  
Джерело: www.gurt.org.ua 

Внесено зміни до Закону України 

 «Про безоплатну правову допомогу» 
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За аквакультурою майбутнє  

рибної галузі України 

Вітчизняні водойми для риборозведення слід надавати в оренду за 
символічну плату, а підприємців, які займаються цією галуззю, звільняти від 
сплати податків на довгостроковий термін. 

Закон «Про аквакультуру» сьогодні рамочний та потребує низки змін та 
доповнень. Щоб зробити рибну галузь України інвестиційно привабливою, 
потрібно будувати систему нормативно-дозвільних документів для рибницької 
діяльності, оренди водойм для риборозведення та контролю за їх використанням 
за прикладом країн, які є сьогодні світовими лідерами у риборозведенні.  

Про це розповів Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України. 
“Потрібно створити робочу групу з доопрацювання Закону “Про аквакультуру” –  
із залученням до неї вчених, юристів, економістів, представників профільних 
відомств, громадськості. Цей Закон повинен стати настільною книгою для 
кожного вітчизняного рибовода. Завданням групи має стати розробка умов, які 
дадуть поштовх розвитку рибництва в країні. Не останню роль в цьому грає 
спрощення процедури отримання в оренду водойм, яка на сьогодні дуже складна 
та забюрократизована. Також треба прописати прозорі та зрозумілі, але в той же 
час жорсткі контрольні функції держави, щоб максимально не допустити 
нецільового та недбайливого ставлення до самих водойм та земель водного 
фонду, а також забезпечити здійснення постійного моніторингу стану природного 
середовища. Під час доопрацювання має враховуватись думка місцевих рад, на 
балансі яких перебувають призначені для риборозведення водойми”, – сказав 
Олександр Чистяков.  

Потенціал водойм нашої країни використовується сьогодні вкрай 
незадовільно. З 1,3 млн. га прісноводної водної гладі, яку має Україна, придатні 
для риборозведення приблизно 250 тис. га, але з них тільки близько 60% 
використовується на підставі більш-менш зрозумілих документів. Всі інші 
водойми використовують з незрозумілою метою. “Сьогодні на полицях наших 
магазинів 85 % складає імпортна рибна продукція і лише 15 % –  вітчизняного 
виробництва. Такий стан справ починає загрожувати продуктовій безпеці країни 
в цьому сегменті. Для того, щоб збільшити обсяг рибного продукту вітчизняного 
виробництва, необхідно розвивати власне рибництво – аква- та марикультуру.  

Асортимент теж не великий  –  в основному в Україні вирощують коропа, 
товстолоба та білого амура, усі інші види риб – у незначній кількості, хоча 
сучасна наука з риборозведення дозволяє вирощувати велику різноманітність 
видів риби, водоростей і молюсків. На сьогодні наша морська акваторія зовсім не 
використовується для риборозведення, що є неприпустимим.  
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В 2017 році український часник вперше може  стати серйозним 
конкурентом імпортній продукції на ринку України. Крім того, через суттєве 
посилення конкуренції  у серпні – вересні ціни на часник  можуть 
помітно  просісти вперше за останні 3 роки. Саме такий сценарій подій 
прогнозують експерти плодоовочевого ринку з огляду на наявні тенденції в 
сегменті часнику. 

«Україна завжди залишалась нетто імпортером часнику. Цей статус 
збережеться за нашою країною  і наступного сезону. Але найближчі кілька 
років структура внутрішнього ринку все одно буде змінюватись в бік 
збільшення пропозиції місцевої продукції. Крім того, українські виробники 
щорічно робитимуть спроби для виходу на зовнішній ринок, – розповідає 
Тетяна Гетьман, незалежний експерт плодоовочевого ринку Східної Європи. 

За даними пані Гетьман, починаючи з 2011 року Україна почала 
знижувати імпорт часнику. Найпомітніше падіння відбулось у 2015 році, коли 
імпортний часник різко подорожчав через девальвацію національної 
валюти.  Саме підвищення ціни спровокувало інвестиційне зацікавлення 
українських компаній до промислового виробництва часнику. 

«Протягом  останніх двох сезонів ціни на часник в Україні тримались на 
досить високих показниках. Навіть у другій половини літа, коли ціни 
традиційно досягають «дна» українські виробники мали можливість 
отримувати до 100% рентабельності. При середній собівартості 25-27 грн/кг 
гуртові ціни на якісний часник становили близько 45-50 грн/кг», – розповідає 
Михайло Сорока, голова асоціації «Український часник». 

За даними асоціації у 2016 році було закладено близько 1 тис. га  часнику 
в комерційному секторі виробництва. За умов відсутності серйозних погодних 
катаклізмів це дозволить вже у 2017 році  зібрати додатково близько 6-7 тис. 
тонн товарного часнику. Цей обсяг майже в 1,5 рази більше річної 
потреби  України в імпортному часнику. 

Нагадаємо, за даними «Інфо-Шувар», в 2016 році Україна за попередніми 
оцінками  імпортувала близько 4,5 тис. тонн часнику, тобто на 20% менше, 
ніж в 2015 році. Варто зазначити, що ще 5 років тому імпорт був в 2,5 рази 
більшим.  Серед досягнень минулого року варто згадати збільшення експорту. 
В  2016 році Україна експортувала рекордні 190 тонн часнику, тобто в  2,5 рази 
більше, ніж в 2015 році. Основним ринком збуту стала Білорусь, куди було 
експортовано близько 116 тонн продукції. На  ринки країн ЄС було 
відвантажено близько 75 тонн українського часнику, що також було майже в 2 
рази більше, ніж рік тому. 

Український часник вперше 
стане серйозним конкурентом 

імпортній продукції цього року 
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Україна покращила торговельний баланс по яблуках 

За результатами першої половини цього сезону Україні поки що вдається 
втримувати статус нетто експортера яблук. Саме про це свідчать дані офіційної 
статистики, згідно яких в першій половині поточного сезону країна 
експортувала яблук більше, ніж імпортувала. Як повідомляє «Інфо-Шувар» з 
посиланням на Держкомстат, протягом червня-грудня 2016 року Україна 
продала на зовнішньому ринку 6,7 тис. тонн яблук. Об’єм імпорту за цей же 
період склав трохи більше 6,1 тис. тонн. 

Серед особливостей цього сезону слід відзначити рекордну пропозицію 
імпортних яблук в середині літа. Тільки за липень в Україну було ввезено 
більше 4,5 тис. тонн яблука, а обсяг експорту становив всього 383 тонни. Але 
вже у вересні Україна майже не імпортувала яблука, коли обсяг експорту 
перевищив 2 тис.тонни. 

Слід зазначити, що такі показники експорту лише на 15% відстають від 
обсягів, які Україна експортувала в сезоні 2013/2014 років, коли ще не було 
введено ембарго з боку Росії. Показники імпорту навпаки суттєво збільшились в 
порівнянні з періодом липень-грудень 2013 року завдяки експансії Польщі, яка 
поки що також немає офіційного доступу до головного ринку збуту через 
заборону в Росії. 

Головним покупцем українських яблук в першій половині сезону 2016/2017 
залишається Білорусь. В цю країну було продано більше 5 тис. тонн українських 
яблук. На другому місці знаходиться Австрія, яка купила в Україні більше 1 тис. 
тонн органічних яблук. А третє місце вперше за всю історії українського 
експорту яблук зайняв Ірак, який імпортував рекордні 180 тонн яблук з України. 
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Кабінет Міністрів України Постановою від 23.11.2016 року                                         
№ 1058  вдосконалив процедуру ведення Державного земельного кадастру. 

Відповідно до змін Державний земельний кадастр буде містити також 
відомості про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів. 

Це дозволить забезпечити автоматизацію розрахунків нормативної 
грошової оцінки окремих земельних ділянок та запровадження принципу 
екстериторіальності надання адміністративної послуги щодо видачі витягу з 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 

У зв’язку з зазначеними змінами довідку (витяг) про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки можна буде отримати в будь-якого державного 
кадастрового реєстратора Держгеокадастру (територіальних органів). 

Також постановою впорядковано повноваження кадастрових реєстраторів в 
частині ведення Державного земельного кадастру з метою підвищення якості 
надання відповідних послуг землевласникам та землекористувачам. 
         Розподіл повноважень державних кадастрових реєстраторів 
Держгеокадастру та його територіальних органів здійснює Держгеокадастр. 
Зазначена постанова уряду набула чинності з 24.01.2017 року.  
Джерело: «Дебет-Кредит» 

Кабмін вдосконалив процедуру ведення 

Державного земельного кадастру 

На Львівщині Держгеокадастр 

підготував перелік земельних 

ділянок, які можна взяти в оренду 

Перелік земельних ділянок, які пропонуються для продажу права їх оренди 
у 2017 році, містить 166 пропозицій, загальною площею 3046 га. Найбільші 
площі с/г земель пропонуються для продажу права оренди у Бродівському (620 
га) та Сокальському (334 га) районах Львівської області. 

У січні цього року працівники Головного управління Держгеокадастру у 
Львівській області підготували та додали до переліку 23 земельні ділянки 
державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних 
торгах, загальною площею 440 га. 

Ознайомитися з переліком земельних ділянок, результатами проведених 
земельних аукціонів можна на сайті Держгеокадастру 
України: http://torgy.land.gov.ua/auction 
Джерело: www.loda.gov.ua 

http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
http://torgy.land.gov.ua/auction
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За оренду ставків до місцевих бюджетів 

області надійшло понад 200 тис грн 

23 січня 2017 року у Департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА 
провели аукціон з передачі права оренди земельних ділянок разом із водними 
об’єктами. Під час торгів вартість лотів земельних ділянок збільшилась на 200 % 
– стартовий розмір річної орендної плати встановлений в розмірі  101 157 грн, а 
ціна продажу лотів зросла до 203 523 грн. 

Так, вартість ставка, який розташований на території Добрянської сільської 
ради Городоцького району площею понад 21 га зріс у три рази –  стартовий розмір 
річної орендної плати встановлений в розмірі 33 363 грн, а ціна продажу лоту 
зросла до 110 100 грн . 

За словами директора департаменту та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації Руслана Гречаника, всього на аукціон було виставлено сім 
водних об’єктів. 

“Більшість переданих ставків перебувають у незадовільному стані. Проте, це 
не стало перешкодою для орендарів, які погодились виконати роботи з 
благоустрою та приведення їх до належного гідрологічного та санітарного стану”, 
– зазначив Руслан Гречаник.  

Він також зазначив, що надання в оренду водних об’єктів на земельних 
торгах дає значну кількість позитивних результатів. Йдеться не лише про 
надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів від сплати орендної плати, 
розвиток рибництва, створення нових робочих місць, але й про прозорий 
механізм та вільний доступ учасників до аукціону, ефективне та раціональне 
використання водних об’єктів, здійснення та забезпечення належного контролю 
за якістю вод.  

З повним переліком земельних ділянок разом із водними об’єктами, які 
пропонуються  для аукціонів на правах оренди можна ознайомитися з 20 січня 
2017 р. на офіційній інтернет-сторінці Департаменту екології та природних 
ресурсів  Львівської облдерадміністрації за наступним посиланням: 
http://www.ekologia.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2637
&Itemid=87 
Джерело:www.ekologia.lviv.ua 
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Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку 

Події в Україні в останній період, а саме постійні потрясіння в діяльності 
Агрохолдингу “Мрія”, з земельним банком понад 180 тис. га земель в шести 
областях України, агрохолдингом “Укрлендфармінг” з 654 тисячами гектарів 
земель у 22 регіонах, власник якого шукає варіант продажу 50 відсотків бізнесу 
китайцям або американцям через тиск Національного Банку України показує, 
що домінування вертикально інтегрованих структур холдингового типу несе 
значну загрозу сільськогосподарському виробництву, а в більшій мірі сільським 
територіям, роблячи людей заручниками цих розборок. Слід зауважити, що 
заборгованість цих компаній, на сьогоднішній день, складає 1,3 млрд дол. США 
кожної. За останньою версією, понад 200 тис. га земельного банку “Мрії”, 
готова купити компанія “Кернел”, яка контролює близько 8% світового ринку 
соняшникової олії. 

Продаж корпоративних прав, без будь якої інформації для власників 
земельних паїв, неможливість розірвання договорів оренди, які укладені на 
тривалий термін, фальсифікація документів, що має місце в багатьох областях 
України, робить досить примарним право на власність, а в перспективі і саму 
власність на землю. Боротьба за розширення земельного банку супроводжується 
віджиманням сільських територіальних громад від реального впливу на ці 
процеси. Це може створювати певні перешкоди для проведення 
адміністративно-територіальної реформи, або гіпертрофованої її реалізації. 

Існуюча структура сільськогосподарського виробництва, сформована в 
Україні внаслідок інституційних та фінансових преференцій для великого 
бізнесу і відсутності сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва. Очевидно не стане винятком і механізм держаної підтримки 
аграрного сектору і в 2017 році, з намірами виділити половину суми для 
високорентабельної галузі – птахівництва, яке асоціюється в Україні з 
Миронівським хлібопродуктом. Мотиватор – збільшення валютних надходжень 
від експорту сільськогосподарської продукції поступово затягує Україну в статус 
аграрної держави. 

Збільшення сировинної складової експорту підриває ресурсну базу 
комплексного розвитку сільського господарства (збалансування обсягів 
виробництва продукції тваринництва та рослинництва), веде до зниження 
родючості грунтів, звужує ринок робочої сили, створює перешкоди для сільської 
інфраструктури.  

Аграрний сектор потребує  

здійснення системних змін 



23 

січень, 2017 / № 2 (49) 

Це, в кінцевому варіанті, може привести до спаду виробництва, через 
зростання собівартості та неконкурентоспроможності продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Для прикладу, посівні площі соняшнику 
в Україні вичерпані на площі 6,1 млн.га. Тепер є два варіанти – або освоювати 
непридатні землі, або порушувати і надалі сівозміни, використовуючи значні 
матеріально-технічні ресурси, що призведе, в першому випадку – до зниження 
продуктивності, і в другому – до зростання собівартості та знищенні родючості 
грунтів. Теж саме може бути з озимою пшеницею та ріпаком в зонах їх 
інтенсивного вирощування. 

Якщо проаналізувати економічну ефективність такої структури на 
прикладі Львівської області, яка можливо в меншій мірі потерпає від засилля 
холдингових компаній, то стан сільськогосподарського виробництва є досить 
неоднозначний. На сьогодні 44 сільськогосподарські підприємств вирощують  
53 відсотка зернових культур, а 18 підприємств – 92 відсотки цукрових 
буряків. В 127 господарствах залишилось 20 тис. голів ВРХ, а в 115 
агроформуваннях – 7,8 тис. корів. Це відповідно в 7 і 6 разів менше порівняно 
з 2000 роком. На 100 гектарів сільськогосподарських угідь зменшилось 
виробництво м’яса – на 16,1%, молока – на 32,3 %, яєць – на 27,3%. 

На одну особу вироблено менше м’яса – на 28%, молока – на 2,7%, 
цукрових буряків – на 60,3 %, яєць – на 20%. Проте зросло виробництво зерна 
на одну особу – на 47%, яке через спад у тваринництві продається в 
непереробленому вигляді, овочів – у 2,9 рази, картоплі – на 32,5%, фруктів, 
ягід – на 2,4%. Крім зернових культур, зазначені вище прирости виробництва 
продукції – це заслуга особистих селянських господарств, питома вага яких у 
їх виробництві перевищує 90 відсотків. Питома вага діючих 788 фермерських 
господарств Львівщини складає трохи більше 6 відсотків, а в Україні – 7,6%. 

Складною є ситуація на ринку праці. За 16 років кількість економічно 
активного населення зменшилась на 17,9%. (в містах на 3,6%). Економічно 
неактивного населення побільшало на 30% (в містах на 4,4%). Крім старіння 
населення (середній вік керівника особистого селянського домогосподарства – 
чоловіка – 59 років, а жінки – 61 рік. При цьому, кількість одружень 
зменшилась на 52,1% (в містах – на 2%), народжуваність – на 25 відсотків, або 
на 1000 осіб – на 16,5%. 

За останні 26 років з карти Львівщини зникло 16 сільських населених 
пунктів та населення зменшилось на 127,9 тис. осіб (на 11 відсотків), зокрема в 
містах – на 5,3%. 

Зазначені тенденції вимагають глибокої оцінки сьогоднішнього стану 
сільських територій, в тому числі, як однієї з складових, 
сільськогосподарського виробництва, та ефективної стратегії їх комплексного 
розвитку і механізмів реалізації. Це тим більше важливо при здійсненні в 
Україні адміністративно-територіальної реформи. 
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Боятися не високих витрат, а низьких доходів і паразитизму –            

Богдан Заблоцький 

Уряди прем’єрів  Арсенія Яценюка та 
Володимира Гройсмана намагалися звести 
бюджет і платіжний баланс з дефіцитом і 
розпочати планомірне економічне 
зростання, а депутати позафракційних 
груп, опозиції та деякі з владної  коаліції без 
аргументів зростання реальних доходів 
дуже промовисто виступають захисниками 
зниження тарифів на комунальні послуги і 
підвищення рівня соціальних виплат. Ми 
звернулися до економіста, автора 
підручників з національної і перехідної 
економіки Богдана Заблоцького внести 
ясність у це непорозуміння. 

- Чи не здається Вам, що критичні виступи на адресу урядів з приводу 
реформ, зростання цін і тарифів з боку багатьох народних депутатів є 
ознакою кризи у владі? 

- Б.З.: Знаєте, суспільство за інтелектом і обговоренням ходу управління 
країною можна умовно поділити на три рівні: з високим – обговорюють 
чинники розвитку (5%), з середнім – обговорюють події (45%), з низьким – 
обговорюють людей (50%). Критична маса очевидна. Переважає чисельність  
не з свідомістю національного патріотизму з мисленням стратегії розвитку, а з 
мисленням популізму, що на руку зовнішньому ворогу і тим, кому успішна 
Україна – кістка в горлі. Особливо тим, хто не при владі, але прагне її. 

 
- Що, на Ваш погляд, в економічній політиці України мало б бути 

пріоритетом з пріоритетів і компромісом між урядом і депутатами при 
прийнятті рішень? 

- Б.З.: Для  кожної людини, району, області, уряду принциповою є 
фінансова формула їх діяльності і досягнення балансу “доходи = витрати”. 
Якщо доходи вищі від витрат, то є заощадження, а якщо нижчі, то формують 
борги. В Україні всі бюджети влади з хронічним боргом, близько двох третин 
населення не зводять доходи з витратами  через хронічну нестачу доходів, 
точніше внаслідок знецінення гривні. При тому всьому, уряд змушений 
запозичувати кошти для стабілізації через виплати на соціальні потреби, а 
депутати і населення вимагають зниження витрат. Компромісом між урядом і 
депутатами Верховної  Ради України має бути зміщення акценту з 
необґрунтованих претензій щодо зростання  “витрат” на обґрунтовані 
аргументи зростання “доходів”.  

січень, 2017 / № 2 (49) 
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Не треба боятися високих витрат, а низьких доходів, марнотратства та 
бюджетного паразитизму. Обговорювати потрібно шляхи і прийняти рішення 
для зміцнення гривні, стабілізації цін і знаходити джерела зростання власних 
реальних доходів, а не піаритися зниженням витрат, тобто тарифів і 
індексацією інфляційних доходів при зростанні курсу валют і цін. 

 
- Що означає проводити урядову політику і законодавство з боку 

народних депутатів  щодо “зростання доходів”? 
- Б.З.: Насамперед потрібно заявити населенню України: доходи потрібно 

заробляти, а не отримувати, і жити за результатами своєї продуктивної і 
ефективної праці. Продуктивна праця – виробництво товарів, робіт і послуг за 
одиницю часу (годину, тиждень, рік) і на одну людину, ефективність праці – 
створення доданої вартості (підприємство, громада та регіон), ВВП на рівні 
країни у вартості вироблених товарів, робіт і послуг, тобто чистого доходу в 
цілому і на одного жителя України. Чим більша маса вироблених в Україні 
товарів і послуг, тим більша маса сукупного доходу усіх і кожного.  

 
- Ви можете дати оцінку реального стану виробництва натуральних 

товарів і чистого доходу  в Україні? 
- Б.З.: За період 2013-2016 рр. ВВП на одного жителя України вироблено 

у межах 33-35 тис. грн в рік, або приблизно 2,7-2,9 тис. грн на місяць. Це 
означає, що ніхто – ні державні службовці, ні інші працівники не можуть 
одержувати у вигляді заробітної плати, пенсії більше, ніж 3,0 тис грн на 
місяць. А отримують від 5,0 тис грн  до 50,0 тис грн щомісячно. За рахунок 
яких джерел: прем’єр-міністр та міністр фінансів України зверталися до МВФ 
та інших міжнародних фінансових організацій за позиками, щоб підвищувати 
чиновникам їхні оклади. Якщо їхня праця не впливає на зростання 
продуктивної та ефективної праці при виробництві товарів і чистого доходу, то 
це чистий “бюджетний паразитизм”, ознаками якого є інфляція і обмежена 
платоспроможність частини населення та бюджету влади. 

 
- На що конкретно повинна спрямовуватися політика уряду для 

фінансово-економічної стабілізації? 
- Б.З.: Ви добре запитали. На залучення інвестицій, розвитку сільського 

господарства, машинобудування, легкої промисловості, малого та середнього 
підприємництва, прискореного виробництва товарів, зростання доходів 
підприємств, національного і особистого доходу людини. Розподіляється для 
споживання не додана вартість (ВВП), а національний дохід, який є 
розрахунково відмінний від ВВП. ВВП – це оплата праці, податки, 
амортизація основного капіталу і чистий прибуток виробників. Національний 
дохід – оплата праці і премії, доходи мікропідприємств, рентний дохід 
власників нерухомості, прибуток корпорацій, чистий відсоток (різниця між 
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отриманими відсотками із-за кордону і сплаченими відсотками за кордон). 
Наявний особистий дохід – це особистий дохід мінус податки і неподаткові 
платежі. Ось тут би енергію депутатів усіх рівнів зосередити на створенні умов 
зростання продукту і національного доходу, працюючи продуктивно і 
ефективно, а не паплюжити уряд  і не розхитувати ситуацію на потіху 
зловмисникам. 

 
- Якими є умови прискореного виробництва товарів, робіт, послуг, ВВП та 

національного доходу? 
- Б.З.: По-перше, запровадження і дотримання принципів ринкової 

економіки: економічна свобода виробництва продукції і її споживання; 
пріоритет  приватної власності та ініціативи виробників  продукції і їх захисту; 
конкуренція виробників;  інфраструктура фінансового ринку для прискореного 
руху грошей, інвестицій;   інфраструктура для прискореного руху товарів; 
бюджетні обмеження (недопущення марнотратства і паразитизму), 
передбачувана політика влади. По-друге, спрямованість рішень влади і зусиль 
підприємств на оптимізацію виробничої функції, а саме, зростання обсягу 
виробництва за рахунок: а) зростання інвестицій;  б) зростання зайнятості;                        
в) зменшення втрат робочого часу. По-третє, скасування всіх бюрократичних 
перешкод малого та середнього підприємництва, його підтримки і захисту. По-
четверте, активізація ефективної виробничої функції, тобто зниження 
матеріальних і трудових затрат в одиниці виробленої продукції, і зростання 
норми чистого продукту та доходу. 

 
- Які з перерахованих Вами умов потребують найбільшої уваги уряду і 

Верховної Ради України сьогодні? 
 - Б.З.:  На моє переконання як економіста – всі. Коефіцієнт корисної дії 

спільної діяльності міністрів і депутатів мабуть не більше 20%; тобто біля 15 % 
– уряду і 5 % – депутатів. Решта – це розмови парламентарів і вимушене 
виправдовування урядовців перед ними. Таке враження, що більшість депутатів 
взагалі не знають принципів ринкової економіки, де головним персонажем є 
продуктивна людина, що виробляє продукт, а не представники Верховної Ради, 
які марно витрачають час і суспільні гроші. 

Що стосується виробничої функції, то не створені умови для здійснення 
інвестицій і їх захисту, зростання зайнятості і капіталізації активів (за винятком 
хіба що земель сільськогосподарського призначення), мінімізації втрат робочого 
часу. Проте, офіційна статистика, наприклад, не фіксує втрат робочого часу. 
Свого часу такі втрати офіційно становили 20% і ще 15-20 % – неофіційно. 
Фактично, це свідчило про недовиробництво реального продукту  і грошового 
доходу на 35-40%. Кількість малих і середніх підприємств (МСП) повинна 
зростати, а реальна кількість економічно активних МСП зменшується через 
податково-кредитні бар’єри.  
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Низька продуктивність виробничої функції 
впливає на зростання затратної функції у вартості 
випуску продукту з рентабельністю (прибутковістю) 
від -5 %  до +5 %. У структурі реалізованої 
продукції  за галузями економіки домінує  торгівля – 
55 %, близько 20 % – промисловість і лише 8% – 
сільське господарство, яке дає населенню доходи і 
прибутки.  

 
- Таке враження з Вашої аргументації, що за 

депресивний стан економіки і фінансів в Україні 
більше відповідальні депутати, ніж уряд? Як це 
можливо? 

 - Б.З.:  В Україні парламентсько-президентська владна система. Владна 
коаліція обрала уряд, дала йому повноваження збалансувати доходи з 
витратами, досягнути стабілізації і почати заходи економічного зростання. 
Процес стабілізації і далі економічного зростання здійснюється за ініціативи 
прийняття потрібних законопроектів з боку уряду і їх удосконалення з боку 
депутатів. Депутати дві третини урядових законопроектів відхиляють, участі в 
їх вдосконаленні не беруть, роблять перерви у роботі сесії, а інколи бракує 
простої більшості голосів в залі засідань парламенту – ось неповний перелік 
“бюджетного паразитизму” тих, хто конституційно відповідає за розвиток 
економіки і піднесення добробуту людей. 

 
- Якими мають бути основні макроекономічні показники, щоб можна було  

схвалювати і підтримувати роботу уряду і народних депутатів? 
- Б.З.:  З погляду зусиль для стабілізації економіки урядам А. Яценюка та                         

В. Гройсмана дорікати не можна. Інертність щодо досягнення стабілізації 
викликана інертністю народних депутатів і неприйняття потрібних уряду 
законів, що є марнотратством часу. А час – це гроші, точніше втрата 
виробництва товарів, грошових доходів і зростання боргів.  Що стосується 
макроекономічних показників, пропорцій і динаміки яких мають досягнути 
народні депутати та уряд, то основні з них мають такі параметри сьогодні: 
випуск продукції і ВВП – 1,22  або 22 % щорічного зростання, у тому числі за 
рахунок обсягу реальних товарів, робіт і послуг – 1,04 (4%) і цін 1,17 (17%), 
зростання маси грошей в обігу – 1,30 (30 %) щорічно, що характеризує хронічну 
депресію з ознаками стабільної гіперінфляції. Це і є фактично результат стану 
економіки від рішень депутатів і урядів. За сьогоднішнім станом економіки, 
інфляційних доходів людей з певністю можна сказати, що депутати і попередні 
уряди  не орієнтували свої рішення на стабілізацію і добробут людей. У 
порівнянні доходів українців  і мешканців розвинутих країн в перерахунку на 
одного жителя ми істотно відстаємо: на одного українця у рік виробляється ВВП 
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у сумі 1,5-2,0 тис. дол США, а на одного американця – 39-40 тис.дол. США, японця 
– 38-40 тис.дол. США, європейця – від 15 до 35 тис.дол. США. 

 
- Чи існують загрози внаслідок таких диспропорцій і які заходи слід 

здійснити, щоб запобігти поглибленню кризи? 
- Б.З.:   Гарне запитання. Що стосується загроз, то вони стосуються 

поступового і швидкого наближення України до неплатоспроможності, відповідно і 
до низького рівня обороноздатності та національно-державної безпеки загалом. 
Сьогоднішня військова окупація частини територій цьому приклад. Спробую 
нагадати: Президент Віктор Ющенко практично двічі узгодив з Євросоюзом і 
НАТО питання надання плану дій щодо членства в НАТО, тобто вступ до клубу 
колективної безпеки. Вихід з кризи є і він чітко виписаний, наприклад, у Стратегії 
сталого розвитку “Україна-2020”, затвердженої Указом Президента України  ще на 
початку січня 2015 року. Стратегія передбачає багато напрямів реформ, але 
ключові з них – орієнтовані  на стимулювання інвестицій у розвиток виробництва, 
зростання доходу і добробуту людей. Зокрема, децентралізація державного 
управління – це передача ініціативи і фінансових ресурсів  для розвитку територій 
місцевій владі, дерегуляція – розвиток підприємництва у всіх секторах 
національної економіки. Громади самі мають стимулювати розвиток виробництва, 
отримувати доходи і витрачати їх для розвитку самих себе. Вірю, що їм це 
вдасться. 

 

Розмову вів Богдан Залізняк (Прес-центр наукової журналістики Західного наукового центру НАН і МОН України) 
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Центр підтримки експорту до європейських країн, який працює при 
Мінагрополітики України, запрошує для участі у тренінгу “Практичні аспекти 
експорту нішевих продуктів (овочі, фрукти та гриби) до країн ЄС”малих та 
середніх аграрних виробників та переробників. 

Захід відбудеться 22 лютого 2017 року, участь у тренінгу безкоштовна. 
З питань реєстрації звертайтесь: info@agritrade-ukraine.com 
Під час тренінгу опрацьовуватимуться ключові питання: 

• як потрапити на ринок ЄС, 
• сертифікація виробництва та продуктів. 
• особливості пошуку партнерів, 
• вимоги європейського рітейлу до овочів та фруктів та перші кроки 
товаровиробника на шляху до європейського споживача. 

Експортний тренінг пройде в рамках проекту «Агроторгівля України», за 
підтримки Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства 
ФРН, під час  форуму фермерських технологій. 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

Тренінг “Практичні аспекти експорту нішевих продуктів  
(овочі, фрукти, гриби) до країн ЄС” 

mailto:info@agritrade-ukraine.com
mailto:info@agritrade-ukraine.com
mailto:info@agritrade-ukraine.com
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Тетяна  Ситник,  експерт з розвитку 

органічного ринку в Україні, керівник 

Академії роздрібної торгівлі 

SWOT-аналіз органічного ринку 

 в Україні 

  

- Ідея органічного продукту гарна, говорите правильні слова, – звертається 
кожна п’ята незнайома людина у Facebook, – але це для мене нове,  що я можу 
тут робити?  Скажіть, що на цьому ринку приносить прибуток, яку діяльність 
краще розпочати, у що вкладати гроші? 

Очільник Мінагрополітики звітує, що Україна може стати успішною 
аграрною державою, а голова правління Федерації органічного руху України 
додає, що країна має необмежений потенціал стати однією з найкращих  
органічних аграрних держав світу.  

Перехід на органічне виробництво має  стратегічне 
значення для здоров’я нації, збереження біорізноманіття, 
відродження родючості ґрунтів, створення окремої 
потужної системи в сільському господарстві та харчовій 
промисловості – органічне виробництво.  

Наразі вчасно приймати нові стратегії  розвитку 
приватного агробізнесу в унісон з державним 
стратегічним планом реформування аграрної галузі 
«3+5», де йдеться про органічне виробництво, та про 
підтримку дрібних фермерських господарств.  

   Cвітова практика свідчить, що успішна модель органічного виробництва 
найбільш підходить для середнього та дрібного  фермерства. Органічна ферма 
має багатофункціональне завдання, де є місце для саду та овочівництва 
(відкритий ґрунт, теплиці), великої рогатої худоби та бджільництво. В ідеалі 
ферма сама себе забезпечує добривами, кормом для тварин, посадковим 
матеріалом. 

Пропоную в кожному пункті  SWOT- 

аналізу побачити не лише оцінку існуючої 

ситуації, а можливість для планування 

діяльності з використанням органічних 

технологій, які з часом зроблять Україну 

процвітаючою.  
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        Плюси, внутрішні чинники, які забезпечують прискорене просування: 
- Перш за все, це люди, які вирішили взяти на себе відповідальність за 
результати своєї діяльності. В 2016 році в Україні зареєстровано близько                        
300 сертифікованих операторів (підприємств) органічного ринку, щомісяця по 
всій країні проходять спеціалізовані семінари, конференції круглі столи, а 
Мінагрополітики, підготували новий законопроект, який узаконить процеси 
органічного виробництва відповідно до європейських стандартів; 
- Україна володіє десятою частиною запасів чорнозему у світі. Він займає 
близько 44% території країни. Розумно використовувати це багатство з умовою 
збереження родючості ґрунтів для наступних поколінь.  Нажаль статистика 
свідчить,  що внаслідок екстенсивного ведення сільського господарства з року в 
рік зменшується частка гумусу, відбувається інтенсивний 
розвиток ерозійних процесів, – ці негативні наслідки обов’язково потрібно 
враховувати в стратегічному плані як втрати основного ресурсу; 
- Попит на органічну сировину з України високий; 
- Споживачі міст-мільйонників вже мають можливість купувати локальну  
органічну продукцію через роздрібні мережі, спеціалізовані магазини та інші 
канали збуту. Завдання найближчих пару років – створити діючі канали збуту по 
всій країні.  

         Мінуси, внутрішні чинники, які гальмують процес розвитку (прошу їх 
прийняти як виклик, куди витрачати свій час, щоб змінити ситуацію): 
-  Непропорційна  поінформованість суспільства про переваги органічних 
продуктів:  тільки Київ, Львів проводять органічні ярмарки 1-2 рази в рік. Тільки 
Київ та Одеса мають  від 20 торгових точок де можна купити сертифікований 
органічний продукт, в той час, наприклад, Миколаїв та Полтава не мають 
необхідної пропозиції й від одного магазину; 
- Відсутня інфраструктура для органічного ринку:  
а) не достатньо фахівців з аграрною освітою про органічне землеробство, 
рослинництво та тваринництво; 
б) відсутня пропозиція ринку насінництва та розсадництва (районованих 
сильних сортів культур, з високими смаковими якостями і лежкістю);  
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в) не вистачає с/г техніки (для поверхневого обробітку) та обладнання для 
переробки  сировини для дрібних та середніх с/г виробників;   
г) є врожай, але не має поширеної практики збуту на внутрішньому ринку: 
потрібні локальні ринки, коротка логістика, спеціальні технічні умови для 
фірмових торгових точок по продажу органічної продукції (з коротким терміном 
зберігання),  з  лабораторним обладнанням для контролю безпечності продукції; 

- Слабка соціальна поінформованість та робота з 
обізнаністю споживачів про відмінності органічного 
виробництва та різницю між органічним та 
неорганічним продуктом. Малий відсоток споживачів 
розуміють різницю між: сертифікованою органічною 
продукцією, псевдо органічною, продукцією з еко-
маркуванням, продукцією зі свого городу та 
продукцією, яка продається на ринку. Для органічних 
фермерів та виробників це недоотримання  прибутку, 
неповернення вкладених коштів у органічну справу, 
«повернення» непроданої продукції з полиць магазинів. 
- Відсутність активної реклами – особливо дрібні 
фермери, поодинці,  не мають маркетингових та 
рекламних бюджетів. 

Зовнішні загрози, які стримують зріст внутрішнього органічного ринку: 
- Невідповідність статку споживачів до вартості на органічну продукцію, яка 
складається з собівартості  і відсотка рентабельності  (виробники овочів, зелені 
для внутрішнього ринку  змушені ставити не більше 15-20%);  
- Ціна на деякі категорії органічних продуктів в Україні ідентична ціні у 
країнах ЄС, в той час, як статок більшості громадян, в порівнянні з країнами ЄС, 
за межею бідності; 
- Зниження довіри споживача до статусу «органічний продукт» через 
наявність псевдо органічних продуктів на полицях магазинів; 
- Штучне зниження собівартості при виробництві конвенційної (не органічної) 
продукції за рахунок  масового виробництва, інтенсивних технологій у 
рослинництві, тваринництві,  штучних домішок,  в зв’язку з чим вартість на таку 
продукцію є більш привабливою для споживача; 
- Порушення правил  інформування про склад  на упаковці неорганічних 
продуктів  та історію їх виробництва, що знижує пильність споживача щодо 
безпечності  та користі для здоров’я. Наприклад, органічний хліб складається з 
трьох натуральних інгредієнтів (борошно, вода, сіль), причому борошно має 
органічний сертифікат, що повідомляє споживачеві що пшеницю вирощували без 
застосування синтетичних пестицидів, гербіцидів, мінеральних добрив, ГМО. 
Або поцікавитися рецептом і технологією створення хлібного продукту 
(продається як «хліб»), де етикетка замовчує, як вирощувалися і зберігалися ці 
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зернові, і про всі домішки, які вимушено використовують в сучасних хлібних 
технологіях для прискорення процесів виробництва, компенсації низької якості 
основної сировини, стимулювання терміну зберігання і зниження собівартості. 
- Імпортні органічні продукти створюють міф про високу ціну, і належність  
всіх органічних продуктів до  сегменту Luxury та Рigh-priced.  

Зовнішні чинники, які стимулюють розвиток 
органічного ринку. Можливості: 
- Зміна смаків та потреб споживачів на 
внутрішньому та зовнішніх ринках, – щорічний зріст 
попиту на натуральні локальні продукти; 
- Поступове розширення ринків збуту та збільшення 
експорту; 
- Нова хвиля створення кооперативів та кластерів. 
Існує справжній виклик стійкості для учасників нашого 
внутрішнього органічного ринку,  поодинці складно 
вести діяльність, завойовувати довіру споживача та 
просувати продукцію на ринку; 

Показові приклади розвитку органічних ринків в інших країнах. Наприклад, 
завдяки багаторічному впровадженню програми «Їжа для життя» (включення 
органічних продуктів у меню шкільної  їдальні, Лондон) – відсоток учнів з 
надмірною вагою знизився з 10% у 2002 році до 2% у 2010 році.  Разом з тим 
покращились успіхи школярів у навчанні, – позитивно склали іспити 90% 
випускників, порівняно з 32% у 2002 р. У 2010 році у США, Мішель Обама 
оголосила про старт величезної державної програми «Let’s Move!»  на 2011-
2021рр, мета якої «здорові діти, зниження відсотку ожиріння, здорова нація», 
фінансування Урядом - мільярд доларів щорічно. Новий бюджет Данії передбачає 
фінансування 60% органічних продуктів в їдальнях державних установ 

Соціальні онлайн мережі  мають найбільший вплив на обмін інформацією 
про органік.  Для популяризації та підвищення обізнаності про органічне 
виробництво підключаються регіональні ЗМІ; 

З кожним роком з’являються програми підтримки цього руху, і в основному за 
цими асоціаціями та фондами стоїть громадськість. Люди хочуть бути здоровими і 
жити на здоровій планеті. 

Кожному, хто має відношення до аграрного ринку бажано осягти потенціал 
використання органічних аграрних технологій в умовах родючих  територій, і 
зрозуміти, що для українців це подарунок долі, який є головною конкурентною 
перевагою та критерієм успіху.  
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Відповідно  до наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 19.06.2015 p. № 234 «Про затвердження Порядку присвоєння 
відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та 
Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі 
бджільництва» із змінами,  від 02.10.2015 р. № 378 «Про проведення державної  
атестації (переатестації) та від 26.08.2016 № 290 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.10.2015 p.                          
№ 378» щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у 
тваринництві, департамент агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації повідомляє. 

З метою  присвоєння відповідного статусу суб’єкта з племінної справи у 
тваринництві департаментом агропромислового розвитку щоквартально до            
1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня 2017 року приймаються від суб’єкта 
господарювання, що претендує на присвоєння відповідного статусу суб’єкта з 
племінної справи у тваринництві наступні документи: 
• заявка суб’єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння статусу; 
• кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-
господарської діяльності за видом та породою тварин (за наявності племінного 
стада) або кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності 
/результати діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві; 
• ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус 
території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних 
захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої 
рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) 
ресурсів), видана уповноваженими особами. 

За детальною інформацією звертатись до головного спеціаліста відділу 
розвитку землеробства та тваринництва Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської облдержадміністрації  Христини  Солопатич за тел.: 
(032)255-05-72 

Оголошення! 
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Програма конференції 
«АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЛЬВІВЩИНИ. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА НОВІ УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ» 

Дата проведення: 01 березня 2017 р.; 
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 199; стадіон «Арена Львів»; 

10.00- 10.45 Реєстрація учасників конференції 

11.00-11-10 Відкриття конференції. Вступне слово модератора 

11.10-11-25 Аграрний сектор економіки Львівщини: стан та перспективи 

розвитку. 
Н. Хмиз, директор департаменту агропромислового розвитку 

Львівської обласної державної адміністрації 

11.25-11.45 Програми державної підтримки у 2017 році. 
Л. Гончаренко, заступник директор департаменту  

агропромислового розвитку  Львівської обласної державної 

адміністрації 

11.45-12.00 Безпека сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 

як запорука конкурентоспроможності та зростання експертного 

потенціалу. 
Р. Волошин, заступник начальника Держпродспоживслужби у 

Львівській області 

12.00-12.15 Ситуація на ринку плодоовочевої продукції. Що очікувати у 2017 

році? 
Т. Гетьман, експерт плодоовочевого ринку країн Східної Європи 

12.15-12.30 Новації податкового та земельного законодавства. 
Е. Ткачова, головний редактор журналу «АгроPro» 

12.30-12.45 Агроарена – комплексні рішення для сільського господарства. 
В. Соломаха, представник компанії ТОВ «Агро Арена» 

12.45-13.00 Презентації продуктів банківських установ, представники банків 

Порядок денний 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз 7,50 7,80 8,00 

Капута білокачанна 1,50 2,40 3,00 

Капуста червонокачанна 6,50 6,50 6,50 

Селера корінь 9,00 9,50 10,00 

Картопля стандарт 3,80 3,90 4,00 

Морква 2,50 2,80 3,00 

Буряки столові 2,50 2,80 3,00 

Цибуля зелена 35,00 37,50 40,00 

Капуста пекінська 8,00 9,00 10,00 

Редька біла 9,00 9,00 9,00 

Часник 80,00 85,00 90,00 

Цибуля-порей 13,00 13,00 13,00 

Цибуля ріпчаста  жовта 3,00 3,20 3,50 

Крупа гречана  ядриця 

вищий сорт 
30,00 30,00 30,00 

Цукор 14,30 14,30 14,30 

Гриб глива 35,00 35,00 35,00 

Гриб печериця 28,00 28,50 29,00 

Груша Бера 15,00 22,50 30,00 

Яблуко Гала 7,50 7,80 8,00 

Яблуко Муцу 11,00 11,00 11,00 

Яблуко Джонаголд 8,00 8,00 8,00 

Яблуко Лігольд  8,00 8,20 8,50 

Яблуко Чемпіон  8,00 8,20 8,50 

Волоський горіх ядро 180,00 180,00 180,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове  

відбірне, десяток 
20,00 20,00 20,00 

Свинина вирізка 90,00 90,00 90,00 

Короп жив. 55,00 56,50 58,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 31.01.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 

січень, 2017 / № 2 (49) 

http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=74
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
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Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

  Конференція “Управління 

ризиками в агробізнесі” 

 

07- 08 лютого 2017 р.  

 

м. Переяслав-

Хмельницький,  

вул. Обїзна, 4а, готель-

ресторан “Любокрай” 

www.ucab.ua 

Конференція “Угорський                  

та український досвід АПК” 
08 лютого 2017 р.  

Київська обл., 

Готельно-ресторанний 

комплекс “Вілла Вiта” 

www.astra-group.com.ua 

Зимовий зерновий конгрес 28 лютого 2017 р.  

м. Київ,  

Готель “Ramada Encore 

Kiev”, Столичне шосе,103 

www.agrievent.com.ua 

Міжнародний форум  

“Птахівництво-2017” 
05-06 квітня 2017 р.  

м. Львів, Львівський 

будинок вчених, вул. 

Листопадового чину,6 

  www.agrotimes.net 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

“Нетрадиційні і поновлювані 

джерела енергії як 

альтернативні первинним 

джерелам енергії в регіоні” 

06-07 квітня 2017 р.  

 

 м. Львів,  

Національний університет 

“Львівська політехніка”, 

 вул. Степана Бандери, 12 

www.lp.edu.ua 

Зарубіжні події 

Mіжнародна спеціалізована 

виставка “BioFach”  
15-18 лютого 2017 р.  

Німеччина, 

м. Нюрнберг 
www.afag.de 

ІІІ Центрально-Азійський 

Міжнародний форум 

“Хлібопродукти-2017”  

21-23 лютого 2017 р.  
Казахстан, 

м. Астана 
www.korme-expo.kz 

Міжнародна виставка продукції 

тваринництва і птахівництва 

“VIV Asia’2017” 

15-17 березня 2017 р.  

 

Таїланд, 

м. Бангкок 
www.vnuexhibitions.com 

Міжнародна 

сільськогосподарська виставка 

“Agra Middle East 2017” 

10-12 квітня 2017 р.  
ОАЕ, 

м. Дубай 
www.agramiddleeast.com 

Міжнародна виставка  

“World Food Warsaw” 
11-13 квітня 2017 р.  

Польща, 

 м. Варшава 
www.worldfood.pl 

Mіжнародна спеціалізована 

виставка та конференція 

“Інновації в молочній 

промисловості  

“Dairy Forum 2017” 

11-13 квітня 2017 р 
Білорусь, 

м. Мінськ 

www.belarusmilk.com 

 

Mіжнародна спеціалізована 

виставка  харчової 

промисловості  

“Food Africa Cairo” 

22-24 квітня 2017 р 

 

Єгипет, 

м. Каїр 
www.foodafrica-expo.com 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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

ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО (ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03, +38 (032) 239-26-26, (067) 803-60-32 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ 

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

Різдвяний фермерський ярмарок “Добрі традиції Галичини”  

(м. Львів, 21-22 cічня 2017 р.) 

Джерело: Львівська  Аграрна палата 
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