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Зустріч з головами сільських  

та селищних рад Львівщини 

10 лютого у Львові відбулася 
зустріч з головами сільських та 
селищних рад за участю голови 
Львівської облдержадміністрації 
Олега Синютки та голови Львівської 
обласної ради Олександра Ганущина.  

Начальник головного управління Держгеокадастру Львівщини Ростислав 
Тхір у своїй доповіді зазначив, що в 2016 році в області використовувалося для 
потреб аграрного виробництва 830 тис га сільськогосподарських угідь із яких 
657 тис. га ріллі. Площа ріллі пайового фонду ріллі в області станом на січень 
2017 року становить 449,3 тис га, у тому числі 326,4 тис.га передано в 
землекористування на правах оренди.  

У минулому році Держгеокадастр реалізував права оренди 187 земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на земельних 
торгах загальною площею 3414 га.  

Інші доповідачі розповіли головам 
сільських та селищних рад про процеси 
децентралізації, формування об’єднаних 
територіальних громад і процеси здійснення 
державних закупівель для потреб органів 
влади і державних установ Львівщини в 
системі Prozorro.  



4 

Джерело:  Львівська Аграрна палата 

лютий, 2017 / № 3 (50) 

У Львові відбувся тренінг присвячений 

вивченню європейських вимог  

до транспортування тварин 

8-9 лютого у Львові при підтримці 
проекту ЄС Twinning відбувся навчальний 
тренінг на тему:  «Імплементація вимог 
законодавства ЄС, яким регулюється 
захист тварин під час транспортування». 

Проект технічної допомоги Європейського Союзу «Допомога у 
застосуванні СФС (санітарних та фітосанітарних) заходів в рамках Угоди про 
асоціацію Україна - ЄС» запросив для проведення зазначеного тренінгу 
фахівців-експертів з Державної продовольчо-ветеринарної служби Литви 
Жілвінаса Ілевічюса та Паоло Далла Вілллу із спеціалізовної інституції Iталії –
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «Giuseppe Caporale». 
Ментори детально розповіли учасникам – спеціалістам  Дежпродспоживслужби 
України із західних областей про практичні аспекти та кроки відносно 
імплементації  законодавства про захист тварин  при транспортуванні в рамках 
діючих в ЄС правил стосовно забезпечення  благополуччя (добробуту) тварин. 

Експерт з Литви Жілвінас Ілевічюс розповів, що територією ЄС щорічно 
понад 8 годин транспортують близько 4 млн голів ВРХ, 28 млн свиней, 4 млн 
свиней та 243 млн голів птиці. Обов’язки щодо забезпечення добробуту тварин 
чітко визначено в ЄС і покладено на всіх операторів ринку, зокрема на 
організатора (фермера), перевізника, персонал, водія та супроводжуючих осіб.  

Ж. Ілевічюс перелічив також загальні умови для транспортування тварин, 
зокрема транспорт оснащений для попередження травм та страждань, засоби їх 
завантаження та вивантаження, достатність площі для тварин і доступність 
корму та води при їх транспортуванні. Крім того, зазначені перевезення тварин 
можуть здійснювати лише підприємства, затверджені компетентним органом і 
внесені в єдину базу даних країн ЄС.  

Італійський експерт Паоло Далла 
Вілла розповів про наукове 
обґрунтування благополуччя тварин, 
організацію системи навчань для 
власників і перевізників тварин, а 
також про діючу систему штрафів та 
санкцій за порушення вимог 
законодавства ЄС. 
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Визначено пріоритетні кроки діяльності 

Нідерландсько-українського проекту  

 на Львівщині 

11 лютого у Львові відбулася робоча 
зустріч стосовно визначення пріоритетних 
напрямів діяльності проекту “Нідерландсько-
українського молочного центру” на Львівщині.  

Директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз зазначила, що в області близько 90% молока 
виробляється особистими селянськими господарствами. Через відсутність 
доїльних апаратів, систем одночасного охолодження молока, часто знань та 
цілого ряду інших проблем селянин не може забезпечити потрібної якості. Але 
якість так важлива, особливо зараз, коли стандарти та вимоги постійно 
зростають. Тому через розвиток сімейних ферм, дорадництво, технологізацію 
процесів, лабораторію молока маємо сьогодні можливості щодо покращення 
якості та впевненого розвитку локального виробництва. І як наслідок, важливого 
соціального ефекту. 

Керівник нідерландського проекту Вім Вісманс значив, що партнерами в 
реалізації його завдань є близько 20 нідерландських бізнес-партнерів, які 
працюють в Україні. Нинішній проект ініційований бізнесом, тому основні 
витрати покривають компанії-учасники. В межах реалізації проекту на 
Львівщині будуть створені тренінгові центри на базі кращих молочних 
господарств області. На демо-фермах проводитимуть тренінги з питань 
менеджменту та фінансів, кормової бази та годівлі, якості молока та здоров’я 
тварин. В центр можуть звернутися фермери, студенти чи навіть університети, 
якщо вони хочуть пройти навчання. 

Учасники робочої зустрічі –   
ректор Львівського національного 
університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені 
С.З. Гжицького, професор 
Володимир Стибель, директор 
Львівської обласної лабораторії 
ветеринарної медицини Роман 
Сімонов, керівник головного 
управління  Держпродспожив-
служби  області Роман  Волошин  
висловили власні пропозиції 
стосовно конкретних напрямів 
співпраці.     

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Радехівщина згадує знаного земляка. Просвітницько-меморіальна 

конференція пам’яті одному із фундаторів  «Сільського господаря»  

о. Юліана Дуткевича 

У «старі добрі» часи в хаті чи не кожного більш-менш ґаздовитого господаря 
Галичини був ілюстрований календар, довідник або порадник «Сільського 
господаря». Цікаві, практичні та добре ілюстровані видання «Сільського 
господаря» в багатьох домівках слугували не лише порадником, 
сільськогосподарською енциклопедією, але «книгою для читання» дорослим, а 
для найменших – читанкою. Товариство українських рільників нелегко поставало 
в умовах неприязні польської влади, але це був відгук на конкретні потреби 
селян. Біля витоків «Сільського господаря», як й інших суспільно-громадських 
ініціатив у ті часи часто стояли священики – найосвіченіша тоді частина 
сільського населення. Можливо не всім відомо, що одним із засновників 
рільничого товариства був парох села Дмитрів Радехівського району о. Юліан 
Дуткевич. 

 На відзначення дня народження цієї 
непересічної особи Братство бджолярів 
Радехівщини, у співпраці з багатьма, дуже 
багатьма організаціями провели  наприкінці 
січня 2017 року у славному селі Дмитрів 
просвітницько-меморіальну конференцію. 
Село радо зустріло гостей, а селянам 
виявилась цікавою та корисною власна 
історія.  

Ось короткі нотатки учасників зібрання 
краєзнавців, управлінців та громадських 
активістів. 

 Тарас Калита, голова Радехівської РДА. 
Постать отця Юліана Дуткевича вплетена у 
пам’ятний вінок визначних діячів Радехівщини. 
Поряд з Романом Шухевичом, Олександром 
Мишугою, професором Степаном Смаль-
Стоцьким чи більш сучасним Ігорем Білоозором, 
ми згадуємо будителя господарської просвіти 
галацьких селян Юліана Дуткевича.  

Опинившись на теренах тодішнього Радехвського повіту, отець Юліан не 
лише власним прикладом показував зразки господарювання, бо мав зразкову 
господарку, включно із садом та пасікою, але й разом з однодумцями відважився 
створити добровільне господарське товариство. Так народилась ідея Сільського 
господаря. 

Створений ним та однодумцями у містечку Олеську на Бужчині товариство 
«Сільський господар» (1898 р.) швидко здобуло авторитет і стало провідним на 
Галичині.  
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Напередодні  Першої Світової війни товариство мало вже 88 філій, 1324 
осередки та понад 32 тис. учасників. Для багатьох галичан «Сільський господар» 
дав путівку в успішне господарювання, ще для багатьох він став школою 
відповідальності та патріотизму. Напевно – це чудовий зразок служіння 
справами, а не показним патріотизмом, народові та рідній землі. 

Зиновій Твердохліб, радехівчанин, 
краєзнавець, активіст-пасічник. Постать                                               
о. Юліанана Дуткевича є цікавою і повчальною. 
Уродженець Львова він мав природжену любов і 
пошану не лише до свого духовного покликання, 
але й хліборобської праці. Не випадково, 
навчаючись у духовній семінарії він ретельно 
вивчав садівництво та пасічництво.                                           
І це стало не лише йому, а що важливо – 
суспільству, у корисній нагоді.  

Про отця Юліана як пасічника, як організатора «Сільського господаря» 
згадують по-заслузі багато. Але цікаво, що він ще був добрим порадником та 
розрадником.  

Якщо пригадати ті суворі в економічній площині часи, то зародкова міграція 
була тотальною та наростаючою. Тож чимало селян приходили до Дуткевича з 
проханням позичити гроші на дорогу «за океан». І перше, чого пробував навчати 
о. Юліан – «не поспішайте покидати домівку, а гроші, які би мав вам позичити, 
краще ужийте на розвиток і покращення власної господарки». 

Цікаво, що знаючи нужденний матеріальний стан селян Галицького краю, 
о. Ю. Дуткевич вів тривалу переписку із тодішнім секретарем відділу освіти 
Уряду УНР   О. Барвінським. Як допомогти селянам, як підняти їх господарку, як 
доправити туди гріш, насіння, якісний реманент чи племінну худобу – такими 
були питання, що переймались вони. Не про власні маєтки-достатки дбали, не 
переймались недостатньою платнею, а думали як допомогти народові, як 
зрушити з місця господарку. 

Личак Ірина, провідний бібліограф 
Радехівської ЦРБ. Бібліотека не лише сховище 
книг, а місце де книги «живуть» і промовляють 
до читачів. Тому ми в Радехівській районній 
бібліотеці створили виставку книг, присвячену 
нашому землякові отцю Юліану Дуткевичу. 
Коли ж дізнались по конференцію у Дмитрові – 
надали організаторам допомогу у пошуку 
згадок, інформаційних джерел та творів.  

Приємно, що о. Юліан Дуткевич, окрім вже загаданих добрих справ, був 
ще й творцем друкованого слова. Зокрема, його перу, щоправда – під 
псевдонімом Е. Варнич, належить відома збірка оповідань «Цвіти і будяки». 
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Цікаво, що у нього було ще декілька псевдонімів – Юліан Варчин, Комар, 
Вар. Чи маємо ми зберігати пам’ять про таких людей – однозначно «так». При 
вході у читальний зал бібліотеки, яка у нас в Радехові розміщена у дуже 
історичній споруді колишнього «Народного дому», ми розмістили банер із 
описом відомих радехівчан. Вже зараз бачимо – цей перелік не повний, бо земля 
наша багата такими славними людьми як о. Юліан Дуткевич. 

Василь Призва, начальник відділу 
агропромислового розвитку РДА. 160 річницю з дня 
народження о. Юлана Дуткевича Радехівщина 
згадала у просвітницько-меморіальній конференції. 
Приспане зимою та снігом, велике село Дмитрів 
гостино і зацікавлено приймало конференцію. І це, 
здавалось би, – погляд у минуле. Але як говорили 
учасники конференції це все ж «минувшина для 
майбутнього».  

Чимало тодішніх проблем, бідність, безробіття, відчай та еміграційні 
тенденції – спроектували на сучасність. Чи не можна це вирішити подібними 
методами – підтримкою ініціатив, гуртуванням, освоєнням садівництва, 
городництва, пасікою чи співпрацею в кооперативі? 

Мовчазна процесія ходи із церковними хоругвами від хаму Воздвиження 
Чесного Хреста до сільського витрата Дмитрова поступово розговорилась. 
Говорили про минуле, а ще більше – про тривожне сучасне, Донбас та олігархів 
і сумно визнавали – тепер би таких відданих та присвячених рідному народові 
людей як о. Юліан Дуткевич, може б і справи йли краще? 

Юрій Губені, професор, житель Радехова. 
Наше сільське господарство та село поступово 
набуває не лише нових рис, але й римує нові 
інституційні шати. Все активніше діють 
громадські організації, сільські жителі 
починають задумуватись про співпрацю та 
взаємодопомогу. Але це не нові інституції – а 
забуті, вичавлені з господарського життя 
минулим режимом. Чому так боялись 
«Сільського господаря», «Маслосоюзу» 
товариства «Пасічник» та інших, здавалось би  

абсолютно нейтральних до комуністичної ідеології організацій? Тому що такі 
установи – будителі свідомості, носії змін, ініціативи та особистості. 
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Приємно, що земляки знайшли прийнятну і 
цікаву для жителів самого села Дмитрів форму 
відзначення пам’яті їх пароха. Сіючи духовні 
скарби він, цей невтомний отець-господарник, сіяв 
також зерна господарності, ощадності, співпраці та 
ініціативності. На таких паростках ґрунтується 
сучасне підприємництво, вільний дух ринку та 
людина-громадянин. Спадщина отця Юліана 
Дуткевича не лише в історичному минулому, його 
друкованих творах чи споминах про нього. Вона – 
у ідеї селянина-господаря, селянина, 
відповідального за свої село, свій край та країну. 

 Братство бджолярів Радехівщини – 
активна та знана у нашому краї громадська 
організація. Як бджілки, що бережуть і 
примножують скарби вулика, вони зуміли 
побачити цінність та роль отця Юліана 
Дуткевича та з відзначенням 160 річчя 
немов би оновили його доробок. Може й 
тому, що отець Юліан був завзятим та 
вправним пасічником, а також керівником 
секції пасічників у «Сільському господарі». 
Від громади Радехівщини треба сказати 
усім учасникам конференції, а найперше – 
організаторам: «Велике дякую!». 

Автор: Юрій Губені, доктор економічних наук, професор, Львівський 
національний аграрний університет 
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Cемінар для аудиторів  

Держпродспоживслужби у Львові 

На початку лютого у Львові відбувся  

спеціалізований семінар для фахівців 

Держпродспоживслужби – аудиторів 

НАССР з Львівської, Волинської, Івано-

Франківської, Закарпатської, Чернівецької, 

Хмельницької  і Тернопільської областей. 

Семінар у Львові організовано  при сприянні проекту ЄС “Вдосконалення 
системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”.  

Керівник проекту Тоні Віл відзначив, що це перший семінар, які проект 
розпочинає в 2017 році в західних областях України, які загалом 
проводитимуться у Львові триденними циклами до кінця року.  

лютий, 2017 / № 3 (50) 

Експерти проекту ЄС Яна Добідовська та Юрій Оглашенний ознайомили 
фахівців Держпродспоживслужби із важливими нормативно-правовими 
нововеденнями і технологічними особливостями, що дозволять створити 
передумови для забезпечення безпечності харчових продуктів в нашій державі.  
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Мешканці підтримали стратегію  

розвитку Ходорівської  

об’єднаної громади 

04 лютого у місті Ходорів Жидачівського району відбулася публічна  
презентація  для мешканців стратегії  розвитку об’єднаної територіальної 
громади.  

Ходорівська об’єднана громада відноситься до однієї із найбільших за 
площею та чисельністю населення на Львівщині і харакетризується динамічним 
розвитком. 

Експерти Громадської організації “Аналітичний центр “Експерт-група” 
представили розроблену стратегію, яка передбачає ефективне використання 
ресурсного потенціалу громади, формування пріоритетів економічного розвитку  
на середньострокову перспективу і гармонійний розвиток людського капіталу.    

Розроблена стратегія передбачає важливу увагу розвитку інфраструктурних 
об’єктів в сільській місцевості громади, зокрема туристичного призначення, 
рекреаційних об’єктів, створення сільськогосподарських кооперативів, 
спеціалізованих об’єктів для зберігання і сортування аграрної продукції, 
розвиток альтернативної енергетики та промислових підприємств.      

Стратегія розвитку стане основою для формування щорічних планів і 
програм соціально-економічного Ходорівської об’єднаної громади, які будуть 
конкретизувати кроки для забезпечення збалансованого економічного розвитку. 

Наприкінці слухань мешканці прийняли резолюцію, якою рекомендують 
депутатам  підтримати стратегію розвитку громади. 

07 лютого  депутати на сесії  прийняли рішення про затвердження Стратегії 
розвитку Ходорівської ОТГ до 2025 року.   

Вітаємо всіх Ходорівчан! 
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ПАТ «Концерн Хлібпром» розширює асортимент батонної продукції 
новинками –  «Зерновим» та «Вершковим» батонами.  

За словами комерційного директора ПАТ «Концерн Хлібпром» Ігоря 
Юдіна, доповнити лінійку продукцією зі збагаченою рецептурою стимулювали 
компанію позитивні результати 2016 року. У порівнянні з попереднім роком 
продажі даної продукції зростали в залежності від заводу від 3 до 9%. У 
компанії відзначають перерозподіл структури попиту споживачів на користь 
батонів.  

«Зерновий» батон – це виріб класичної рецептури  з додаванням корисних 
насіння льону, соняшника, кунжуту та вівсяних  пластівців. Він розроблений 
для споживачів, які цікавляться здоровим харчуванням та шукають продукцію з 
додатковою цінністю.   

Появі «Вершкового» батону передували розробки у напрямку делікатесної 
здобної продукції. Як розповів співавтор виробу, технолог з інновацій ПАТ 
«Концерн Хлібпром» Валентин Мельниченко, – це доступна розкіш, 
виготовлена на натуральних вершках. Батон в Україні багато років виконував 
функцію французького багету. Але якщо культура канапе в Європі розвивалась 
вже багато років, то можливість урізноманітнити свій раціон у наших 
споживачів з’явились відносно недавно. Тож у компанії очікують на подальше 
зростання цього сегменту.    

«Концерн Хлібпром» збільшує виробництво батонів 

Джерело: www. 2017.agroport.ua/lviv/ 
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Джерело: www.agravery.com 

Лідером з виробництва цукру в 2016/2017 МР став Радехівський цукровий 
завод, який за чотири місяці виробництва наварив 140,5 тис. т цукру з 908,7 тис. 
т цукрових буряків. 

Про це повідомляє НАЦУ “Укрцукор”. Друге місце зайняв Крижопільський 
цукровий завод з показником 135,9 тис. т цукру. А замикає трійку лідерів 
Гайсинський ц/з, який виготовив 117 тис. т цукру. 

Так, всього, від початку виробництва виготовлено 2,008 млн т цукру з 13,66 
млн т цукрового буряку. Виробничий сезон стартував 20 серпня і закінчився 11 
січня. 

Загалом, цьогоріч українські цукровари зуміли наростити виробництво 
цукру майже на 40%, за рахунок збільшення кількості працюючих заводів (42 до 
минулорічних 36) та збільшення посівних площ під цукровими буряками на 
19%. 

“Світовий ринок і надалі буде дефіцитним, і в поточному маркетинговому 
році, за прогнозами ISO, цей дефіцит може досягнути 9 млн т. Безсумнівно, це 
стимулює українських виробників нарощувати виробничі потужності та 
експортні поставки відповідно.  

Проте, для того, щоб 
нарощувати виробництво, 
потрібно забезпечити завод 
відповідною кількістю 
сировини. Вже зараз ми 
маємо підтверджену 
інформацію про 
збільшення посівів 
цукрового буряку від 
великих виробників. Тому 
на наступний рік можемо 
спрогнозувати плюс 3 - 4 
заводи до уже 
працюючих”, –  зауважила 
Руслана Бутило, провідний 
спікер Sugar World 2017 та 
керівник аналітичного 
відділу НАЦУ “Укрцукор”. 

 

Рейтинг найпотужніших  

цукрових заводів України 
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Головне управління Держпродспоживслужби  

у Львівській області розпочало виконувати 

функції з реєстрації техніки 

До відома аграріїв та власників самохідної сільськогосподарської техніки 

повідомляємо, що завершився процес передачі функцій Державної інспекції 

сільського господарства в частині реєстрації сільськогосподарської техніки до  

Держпродспоживслужби. 

 У Львівській області прийом документів з реєстрації та обліку 

сільськогосподарської, дорожньо-будівельної техніки та інших самохідних 

механізмів  здійснюється за адресою:  м. Львів, пр. Чорновола, 57  (3 поверх).  

Розклад прийому громадян: 

• Понеділок: з 9:00 до 13:00 

• Середа: з 9:00 до 13:00 

• П’ятниця: з 9:00 до 13:00 

Контактні телефони: (032) 252-69-29, 099-510-01-80. 

Додатково повідомляємо, що згідно постанови Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016 p. №1051 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» функції 

із здійснення реєстрації та обліку машин, здійснення державного нагляду 

(контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин передано  на 

Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів). 

Джерело: ГУ Держпродспоживслужби  у Львівській області  

При купівлі української техніки буде відшкодовуватись 15% вартості 

14 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив  рішення щодо 
компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та 
обладнання у розмірі 15%. «Запропонована підтримка у 15% буде діяти у 
2017 році для підприємств, які мають рівень локалізації 35%. У 2018 році – 
45%, у 2019 – 55%, у 2020 – 60%. Тобто, завдяки цим рішенням, ми прагнемо 
підтримувати саме українське виробництво техніки. Хочемо досягнути, щоб 
рівень локалізації до 2020-го року складав 60%», – повідомив Міністр 
аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий. 

Також Міністр нагадав, що відповідно до розподілу бюджету на 2017 рік 
для АПК, на підтримку машинобудування виділяється 550 млн грн (це 10% 
від загальної суми бюджету). На наступний рік – 15% і відповідно 
900 млн грн.  

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Сертифікація насіння стала платною 

Сертифікацію насіння віднині проводитиме державне підприємство, 
підпорядковане Міністерству аграрної політики. Про це розповіла виконавчий 
директор Насіннєвої асоціації України Сюзанна Григоренко. 

ДП «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської 
продукції» раніше входив до структури Державної інспекції сільського 
господарства України, а 7 грудня 2016 р. розпорядженням Кабінету Міністрів 
перейшов «під крило» Мінагропроду. 

За її словами, нині проводиться передача майна, лабораторій, задіяних у 
дослідженнях насіння, на баланс аграрного міністерства і вже конкретно до 
«новоствореного» підприємства. 

Наразі структура та штатний розклад центру у процесі формування. 
Підприємство фактично діє, але поки запрацює на повну, потрібно почекати ще 
місяць-два. 

Як говорить Сюзанна Григоренко, нині в Насіннєвій асоціації України 
покладають найбільші сподівання на відмінну роботу лабораторій «на місцях», 
тобто в регіонах. Саме в обласних лабораторіях мають бути відібрані проби та 
проведений їх аналіз, на основі якого можна буде отримати сертифікат державного 
зразка. 

«Процес сертифікації насіння повністю буде платний, але скільки це 
коштувати поки підрахунків немає. Поки є тільки порядок формування вартості 
сертифікації — він на стадії проекту. Відповідно до того, яку кількість робіт вам 
потрібно зробити в розрізі культур, і буде формуватись фактична вартість 
сертифікату. 
Джерело: www.kurkul.com 

Зміни до законодавство відносно  

покращення інвестиційного клімату 

30 січня 2017 року на офіційній інтернет-сторінці Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України оприлюднено проекти змін до 
Митного кодексу України та деяких інших законів щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні. 
Джерело: www.me.gov.ua 



16 Джерело: www.finance.ua 

лютий, 2017 / № 3 (50) 

Визначено порядок розподілу та використання 

коштів державної підтримки аграрних 

виробників на 2017 рік 

08 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України  прийняв постанову, яка 
визначає порядок розподілу та використання коштів державної підтримки 
аграрних виробників, передбачених держбюджетом на 2017 рік 

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, 
коментуючи рішення Кабінету Міністрів України зазначив, що прийняттям 
зазначеної постанови схвалено механізм надання дотацій на підтримку 
тваринництва, садівництва і виноградарства, овочівництва, птахівництва. 
Держпідтримка надаватиметься щомісячно, на рівних засадах та у 
пропорційних розмірах відповідно до сплачених податків. 

Крім того, у ході обговорення було обмежено виплату дотацій птахівникам 
до 50% від загальної суми. 

Тарас Кутовий пояснив, що за прийнятим порядком розподіл коштів 
здійснюється через Державну фіскальну службу України  (ДФС) і казначейство. 

«Розподіл дотації абсолютно автоматичний. ДФС формує список всіх 
платників податків, передає в казначейство і казначейство в автоматичному 
режимі здійснює виплату. Міністерство аграрної політики, інші органи не 
мають не це ніякого впливу»,  – повідомив Міністр. 

 Джерело: www.minagro.gov.ua 

Верховна Рада збільшила штрафи 

за сміття та порушення екології 

07 лютого 2017 року Верховна Рада ухвалили законопроект, що передбачає  
збільшення штрафів за сміття і необережне поводження з вогнем у лісі. Таким 
чином народні депутати посилили відповідальність за знищення навколишнього 
середовища і збільшили розміри штрафів за введення в експлуатацію 
виробничих об’єктів, що не мають очисного обладнання. 

За забруднення лісів штраф зріс із 5-10 до 25-50 неоподаткованих 
мінімумів. 

За порушення правил пожежної безпеки в лісах штрафи для громадян 
збільшені з 1-3 неоподатковуваних мінімумів до 5-15. 

Якщо необережне поводження з вогнем призведе до пожежі, українці 
матимуть заплатити штраф для у розмірі 15-50 неоподаткованих мінімумів. 

Підприємство, яке працює без обладнання, що зменшує шкідливий вплив 
на ліси, штраф збільшиться із 3-7 неоподаткованих мінімумів до 15-35. 
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Коли підприємці повинні подавати декларацію з плати за землю  

Державна фіскальна служба України в інформаційно-довідковому ресурсі 
“ЗІР” (підкатегорія 112.05) зазначила: фізична особа-підприємець подає до 
контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки декларацію з 
плати за землю, якщо земельна ділянка використовується для провадження 
господарської діяльності (магазин, СТО тощо) на підставі права власності на 
земельну ділянку, права постійного користування та права оренди земельної 
ділянки, оформлених на фізичну особу – підприємця.  

Якщо зазначені документи, оформлені на фізичну особу, то нарахування 
плати за землю (земельного податку або орендної плати) здійснює 
контролюючий орган (за місцем знаходження земельної ділянки), який надсилає 
(вручає) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року 
податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю за встановленою 
формою, у тому числі якщо така особа використовує вказані земельні ділянки 
для провадження господарської діяльності. 

Крім того, контролюючий орган здійснює нарахування земельного податку 
фізичній особі у разі використання нею земельної ділянки (у тому числі для 
провадження господарської діяльності), на яку відсутні відповідні документи.      
В такому випадку нарахування грошових зобов’язань з плати за землю 
здійснюється контролюючим органом на підставі інформації, наданої 
відповідними територіальними органами Держгеокадастру та Укрдержреєстру. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
 

Спрощено процедуру отримання права  

на спецводокористування  

07 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла в цілому проект 
Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють 
відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру” (щодо 
спеціального водокористування). 

Законом передбачено: 
- надати повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне 

водокористування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політики у сфері розвитку водного господарства; 

 - не відносити до спеціального водокористування водокористувачів, які 
забирають та використовують менше 5 кубічних метрів води на добу, крім тієї, 
що використовується для виробництва напоїв та фасованої води; 

- визначити вичерпний перелік документів, які подаються водокористувачем 
для оформлення права спеціального водокористування; 

- встановити вичерпні підстави для припинення права спеціального 
водокористування тощо. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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9 лютого 2017 року депутати Верховної Ради прийняли ряд важливих 
законів, що дозволять прискорити процес децентралізації та подальшого 
розвитку місцевого самоврядування. Народні депутати розглядають питання 
місцевого самоврядування.  

Прийнято Закон  № 4742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо статусу старости села, селища)», яким, зокрема, передбачено: 

закріплення принципу, згідно з яким посада старости запроваджується в 
селах, селищах, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (крім 
сіл, селищ, які визначені адміністративним центром об’єднаної громади). При 
цьому, з метою визначення просторових меж діяльності старости пропонується 
ввести в чинне законодавство України поняття «старостинський округ», межі 
якого визначаються сільською, селищною, міською радою об’єднаної громади з 
метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту 
(населених пунктів) старостою. Відповідні зміни запропоновані і щодо Закону 
України «Про місцеві вибори», які передбачають, що єдиний одномандатний 
виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного села, 
селища (сіл, селищ),  розташованого на території відповідного старостинського 
округу; 

- запровадження повсюдності інституту старост в межах об’єднаної 
територіальної громади є важливою гарантією захисту прав та інтересів жителів 
всіх сіл та селищ, що перебувають на її території; 

- визначення періодичності та порядку звітування старости про свою 
роботу; 

- поширення на старосту гарантій діяльності депутатів місцевих рад, 
передбачені законом про статус депутатів місцевих рад; 

- встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень 
старости; 

- врегулювання питань статусу старости як посадової особи місцевого 
самоврядування. 

Також Законом закріплюються повноважень старости: 
- представлення інтересів жителів відповідного села, селища у виконавчих 

органах сільської, селищної, міської ради; 
- сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що 

подаються до органів місцевого самоврядування; 
- участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на 
території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх 
виконанням; 

Верховна Рада України прийняла важливі  

закони для прискорення децентралізації  
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- участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної 
власності,  розташованих на території відповідного старостинського округу; 

- участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, 
селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи 
сільської, селищної, міської ради про його результати; 

- сприяння утворенню та діяльності органів самоорганізації 
населення,  організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань 
та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого 
значення у відповідному селі, селищі; 

Прийнято законопроект  № 4110 «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів». 

Законом, зокрема, встановлюється, що повноваження новообраного 
сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним 
присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, 
міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були 
оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. 

Прийнято законопроект № 4772 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних 
громад)». Законом, зокрема, встановлюється наступне. Добровільно 
приєднатися до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною 
відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону, має право суміжна 
сільська, селищна територіальна громада, яка відповідно до перспективного 
плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області 
належить до цієї об’єднаної територіальної громади. 

Сільський, селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо 
ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади 
та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня 
надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення 
пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття 
рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної 
територіальної громади. 

Сільський, селищний голова після прийняття відповідною радою рішення 
про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної 
громади надсилає пропозицію до сільської, селищної, міської ради об’єднаної 
територіальної громади, до якої є намір приєднатися. 

Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади на 
наступній сесії розглядає пропозицію щодо ініціювання добровільного 
приєднання до об’єднаної територіальної громади та за результатами розгляду 
приймає рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної 
територіальної громади або про відмову в наданні такої згоди. 

Документ також містить порядок підготовки проекту рішення про 
добровільне приєднання до ОТГта інші норми. 
Джерело: www.rada.gov.ua 
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Разом зі звітністю з плати за землю на 2017 рік 

потрібно подати копію довідки про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Податківці звертають увагу платників плати за землю на те, що в 
нормативно-правових актах, якими регулюється проведення нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок, відбулися суттєві зміни. Зокрема, з 1 січня 
2017 року набрав чинності новий Порядок нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 25.11.2016 року № 489. 

Відтепер для  обчислення земельного податку та орендної плати доцільно 
звернутись до органів Держгеокадастру на місцях для одержання нової довідки 
(витягу) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка видана після 
01.01.2017 року, копію довідки надати при поданні податкової декларації на 
поточний 2017 рік. 

Джерело:  ГУ ДФС у Львівській області 

Сільськогосподарські товаровиробники  

мають подати декларацію до 20 лютого  

Державна фіскальна служба України нагадує, що платники єдиного податку 
IV групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не 
пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому 
органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування 
земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік. 

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи 
затверджена наказом Міністерства фінасів України від 19.06.2015 р. № 578. 

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом 
злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів 
місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм 
місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з 
податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття 
статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення 
податкових зобов’язань або боргів, які передані йому як правонаступнику (пп. 
298.8.2 Податкового кодексу України (ПКУ). 

Склад доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від 
реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 
переробки, визначено у пп. 298.8.3 ПКУ. 

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на 
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний 
(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Рибні торгові біржі 

Сьогодні на прилавках наших магазинів 85% риби і рибного продукту 
імпортного виробництва, і тільки 15% вітчизняного. Така ситуація починає 
загрожувати продуктової безпеки нашої країни в цьому сегменті. 

Мало того, що імпортна рибна продукція через стрибки валюти, стає 
недоступною для звичайного покупця, так ще й вітчизняна риба злетіла в ціні. 
Хто ж підняв ціну на наших карасів, щук і товстолобиків? 

Так само дуже рідко, коли сам виробник безпосередньо поставляє вирощену 
їм рибу в торгову мережу. Обов’язково між ними є «прошарок». Короп на 
рибницькій фермі коштує 36-40 грн., В магазині 50-60 грн. І це при тому, що у 
всіх супермаркетах прийнято виставляти на живу рибу мінімальну націнку. На 
того ж коропа, товстолоба не більше 10%, на форель 15-17%. 

Як же уникнути того, що імпорт сьогодні домінує на наших прилавках? Як 
зробити так, щоб вітчизняного рибного продукту у нас було вдосталь, і щоб він 
був доступний? 

Олександр Чистяков – голова Асоціації рибалок України стверджує, що 
цього можна домогтися, розвиваючи в нашій країні aква- і марикультуру. 

Серед інших шляхів збільшення прибутковості рибної галузі О.Чистяков 
назвав створення «Рибних торгових бірж» на районних та обласних рівнях. 
Таким чином споживач зможе отримати гарантії якості продукції власне від 
виробника, а не від перекупника. Та, найголовніше, це те, що буде нанесений 
удар по збуту риби, видобутої браконьєрами. Втративши збут, браконьєри 
втратять усілякий фінансовий сенс знищувати наші водойми.  

Засновувати Рибні торгові біржі повинні, власне, «люди з води»: 
промисловики, рибоводи, переробники рибної продукції. Це дозволить створити 
єдиний Банк підтримки, через який кошти спрямовуватимуть на підтримку 
бізнесу, його розширення у того чи іншого акціонера. Продукцію можна буде 
реалізувати впродовж усього року, що в свою чергу впливатиме на формування 
ціни на продукцію.  
- Допомогти у створенні Рибних торгових бірж могли б місцеві ради та 
адміністрації, створивши торгові місця на ринках чи у спеціалізованих 
магазинах. Процес контролювала б держава за допомогою Сертифіката 
Походження – документу суворої звітності, що засвідчує легальність походження 
риби та рибної продукції. Сертифікат виведе з тіні весь неврахований 
промисловий вилов риби, вдарить по збуту риби, добутої браконьєрами, та 
припинить ввезення у нашу країну неякісного імпортного рибного продукту з 
невідомим походженням, –  додав Олександр Чистяков. 
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Горизонти транскордонного спiвробiтництва 

 

Богдан Матолич, директор Iнституту транскордонного 

спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї (IТСI) 

В умовах iнтеграцiї нашої держави в європейську спiльноту, прикордоннi 
територiї повиннi використати своє вигiдне розташування, як додатковий ресурс 
для соцiально-економiчного зростання. 

Ефективним засобом такого iнтегрування, в першу чергу, є розвиток 
транскордонного спiвробiтництва, який супроводжують вiдповiднi iнституцiї та 
органи влади. До основних завдань цього процесу вiдносять монiторинг 
розвитку сумiжних прикордонних територiй, пiдготовка та реалiзацiя 
транскордонних програм i проектiв, поiнформованiсть населення про вiдповiдну 
полiтику розвитку транскордонного співробітництва. 

Саме такi функцiї протягом вже бiльше, як десяти рокiв на Львiвщинi 
виконує громадська органiзацiя Iнститут транскордонного спiвробiтництва та 
європейської iнтеграцiї (IТСI). 

Пропонуємо короткий огляд про особливостi минулого року в планi 
розв’язання транскордонної проблематики з точки зору фахiвцiв Iнституту. 

Адже, власне в 2016 роцi, оживилася робота щодо маркетингових 
дослiджень на прикордонних територіях. Цей напрямок зацiкавив багато 
структур в пошуках iнвестицiйних проектiв та контактiв з сусiднiми партнерами. 
З одного боку загострилася потреба розвитку бiзнесу в iнвестицiях iз заходу, з 
iншого – виникла необхiднiсть застосування iнновацiйних технологiй та 
стандартiв для конкурентоздатностi продукцiї i послуг. 

Характерним для минулого року простежується активiзацiя в проведеннi 
«круглих столiв», конференцiй, семiнарiв на тематику розвитку транскордонної 
спiвпрацi. Можна до цього ставитися скептично – що це дає. Але такi заходи 
дали можливiсть зустрiтися науковцям, практикам i експертам та виробити i 
систематизувати проблематику для прийняття владою управлiнських рiшень. 

Активними в цих питаннях були науковцi Львiвського нацiонального 
унiверситету iмені Iвана Франка, Iнституту регiональних дослiджень, спецiалiсти 
Львiвської торгово-промисловоi палати та звичайно IТСІ. 

Напрацьованi у Львовi пропозицii прозвучали з трибуни Верховної Ради 
України на парламентських слуханнях з питань транскордонного 
спiвробiтництва та знайшли своє вiдображення у Державнiй програмi розвитку 
транскордонного спiвробiтництва на 2016-2020 роки. 

Завдяки запропонованим конструктивним розробкам, громадськi органiзацiї 
вийшли на дiалог з обласною владою.  
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Ще однією особливiстю минулого року, на наш погляд, є кооперацiя зусиль 
iнституцiй, якi займаються проблематикою транскордоння. IТСI об’єднався у 
спiльних заходах з Львiвською торгово-промисловою палатою, Львiвською 
асоцiацiєю розвитку туризму, Департаментом екологii та природних ресурсів 
Львiвської ОДА, ГО «Європейська iнтеграцiя України» та з iншими. 

Треба зважити на те, що кожен наш партнер, незалежно вiд форм власностi, 
володiє певним обсягом iнформацiї i досвiду, якi недоступнi iншим. Тому така 
кооперацiя є взаємно корисною. Як результат – спiльнi проекти по означенiй 
тематицi, спiльна просвiтницька робота та конкретнi результати.  

Закон Украiни «Про транскордонне спiвробiтництво» визначає, що 
транскордонне спiвробiтниктво – це спiльнi дiї громад з обох сторiн кордону на 
поглиблення економiчних, соцiальних, культурних вiдносин. Потреба в таких 
стосунках проявилася саме наприкiнцi минулого року, в перiод пiдготовки 
проектiв в рамках Програми «Польща – Бiлорусь – Україна». На форумах  пошуку 
партнерiв, на пiдготовчих семiнарах, ми бачили дiлову активнiсть представникiв 
громад, напевно, найвищу за останнi роки. 

Наш монiторинг щодо спiльних проектiв в рамках цiєї Програми, показує, що 
районнi ради i адмiнiстрацiї, мiськi ради, якi знаходяться в зонi дiї транскордонної 
програми, подали щонайменше по три спiльнi проекти. IТСI в перiод першого 
набору також виступив партнером по п’яти спiльних проектах. 

Необхiдно зауважити, що протягом 2016 року ми 
розробили i iншi проекти в рамках Вишеградського фонду, 
програми USAID, Канадського фонду. Хоча на конкурсах 
зазначені проекти не досягли успiху, але ми пройшли добру 
тренiнгову школу. 

В минулому роцi Iнститут закрiпив свiй досвiд в розробцi Стратегiї 
розвитку територiй. Зокрема, за угодою з мiською радою, розроблено Стратегiю 
розвитку мiста Старий Самбiр до 2020 року. На стадiї розробки ми двiчi, в 
серпнi i вереснi, провели громадськi слухання напрямкiв стратегiї за участю 
громадськостi i депутатiв. 

Взагалi, потреба в проектах регiонального розвитку досить нагальна. Але 
новообранi та новопризначенi керiвники районiв i мiст очевидно не розiбралися 
з поточними проблемами та їх актуальностi. IТСI в цьому планi також 
намагається навести контакти.  

Вiдрадно вiдзначити, що дiловi зв’язки налагодженi з керiвництвом мiст 
Моршина, Золочева i Кам’янки-Бузької. 

Ця стаття не є самозвiтом за роботу в 2016 роцi. Намагаємося  привернути 
увагу ще раз до важливостi розвитку  транскордонного спiвробiтництва на 
Львiвщинi та необхiдності систематизацiї заходiв в регiональнiй стратегiї. 

Проблем в цьому планi ще вистачає, але є очевидним необхiднiсть у 
створеннi банку дiючих i майбутнiх транскордонних проектiв, iнвентаризацiї 
дiючих договорiв мiж громадами. 

лютий, 2017 / № 3 (50) 
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Також назрiла необхiднiсть створення дорадчого органу з питань 
транскордоння за участю спецiалiстiв та громадських органiзацiй. 

Велика потреба бачиться сьогоднi в органiзацii просвiтницькоi роботи, 
тренiнгiв з представниками мiсцевої влади. 

Є потреба в переглядi спiвфiнансування транскордонних проектiв.                           
Цi затрати завжди себе виправдають. 

Загалом, горизонти успiху проглядаються. 

лютий, 2017 / № 3 (50) 

Джерело: www.milkua.info 

З 6 по 9 березня 2017 року у Львові відбудеться  розширений семінар 
Глобального екологічного фонду для країн Східної Європи. 

Мета семінару – обмін досвідом між координаторами проектів Екологічного 
Фонду з різних країн, обговорення  процесу інтеграції в рамках національної 
політики. Крім того, це – унікальний шанс дізнатися про нові можливості, 
політику і процедури Глобального екологічного фонду. 

У семінарі візьмуть участь політичні та операційні відповідальні 
координатори Глобального екологічного фонду, представники громадських 
організацій та агенцій ООН, координатори  Конвенцій (UNCBD, UNCCD, 
UNFCCC, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant).   

Детальна інформація та реєстрація для участі у заході за посиланням: 
https://www.thegef.org/events/gef-ecw-ukraine 
Джерело:  Міністерство екології та природних ресурсів України 

Семінар Глобального екологічного фонду 

 для країн Східної Європи у Львові 

https://www.thegef.org/events/gef-ecw-ukraine
https://www.thegef.org/events/gef-ecw-ukraine
https://www.thegef.org/events/gef-ecw-ukraine
https://www.thegef.org/events/gef-ecw-ukraine
https://www.thegef.org/events/gef-ecw-ukraine
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Іван Шувар, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

Львівський національний аграрний університет 

Біостимулятори-добрива для ефективних 

технологій сучасного землеробства 

За останні десятиріччя у багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, для 
отримання високоякісного врожаю широко застосовують комплексні гумінові 
біопрепарати. Серед них високу ефективність від застосування забезпечують 
«Вермимаг» та «Вермийодіс» виробництва ПП «Біоконверсія». До їх складу 
входять гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, 
рістактивуючі речовини, а також понад 20 різних макро- (азот, фосфор, калій), 
мезо- і мікроелементи (магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен) та спори 
ґрунтових організмів, а  «Вермийодіс» містить  ще й біологічний йод. 

Технологією вирощування сільськогосподарських культур передбачено 
допосівне оброблення насіння та одно- або дворазове обприскування рослин під 
час вегетації і фертигації (додавання до поливної води у системі крапельного 
зрошення), препаратами «Вермимаг» – 5-7 л/га, або «Вермийодіс» – 4-5 л/га у 
баковій суміші з мінімальною кількістю мінеральних добрив (аміачна селітра 5-7 
кг/га, або карбамід 10-12 кг/га, або сульфат амонію чи КАС 10-12 кг/га). 

Поживні речовини, що входять до складу біостимуляторів «Вермимаг» і 
«Вермийодіс», нанесені на поверхню надземної маси рослин, швидко ними 
поглинаються, відбувається аналогічний шлях синтезу, що й з елементами, які 
надходять до рослини через кореневу систему, однак у 5-8 разів швидше. При 
цьому кількість цукрів у рослинах зростає на 20-25%, збільшуються показники 
фотосинтетичної діяльності рослин на 12-30%, що забезпечує приріст врожаю на 
10-35% (навіть у посушливі 2015-2016 рр.). 

Встановлено їх високу фунгіцидну і бактерицидну активність, обумовлену 
наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє сапрофітна мікрофлора 
кишківника дощових черв'яків у процесі вермикультивування. Цей агрозахід  
уможливлює зменшити внесення пестицидів на 15-20 %. 

Застосування органічних добрив-біостимуляторів «Вермимаг» і 
«Вермийодіс» у баковій суміші з мінеральними добривами під час листкового 
(позакореневого) підживлення рослин забезпечує 85-90% засвоєння азоту 
рослиною, тоді як із добрив, внесених у ґрунт через кореневу систему, засвоєння 
його становить 30-40%. Тобто витрати на азотні добрива можна зменшити                             
на 25-40 %. 

Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київської, 
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської та інших областей 
свідчить, що навіть в особливо посушливі 2015-2016 рр. біостимулятори-добрива 
забезпечують приріст врожаю культур, ц/га: зернових – 5,4-9,2 ріпаку – 4,2-6,4, 
сої, соняшнику – 5,2-7,3, кукурудзи на зерно – 17,5-21,3, рису – 8,2-12,1, овочів – 
70,5-120,4 ц/га.  

.  
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Високу ефективність забезпечує застосування біотехнологій і на бідних 
ґрунтах Передкарпаття. У ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області щорічно 
засівають 35-45 %  площі зернобобовими культурами і культурами на сидерат. На 
усій площі вирощування озимих і ярих культур здійснюють деструкцію соломи 
препаратом «Вермистим-Д»,  у т. ч. на площі 520 га сумісно з сидератом. 

Тривале застосування на площі понад 2000 га препаратів «Вермимаг» і 
«Вермийодіс» забезпечує отримання по 80-118 ц/га кукурудзи, 35-45 ц/га сої і 
соняшнику, а також високих врожаїв інших культур. Зокрема, 2016 року 
обприскування рослин біостимуляторами сприяло підтримуванню процесу 
фотосинтезу за умов перевищення допустимих температур на 2-4°С. Це 
сприяло ростові й розвиткові рослин за умов, коли температура навколишнього 
природного середовища перевищувала 33-36°С, що особливо актуально для 
більшості регіонів в останні роки. За таких умов на площі 510 га отримали 46,1 
ц/га соняшнику (приріст врожаю – 13,8 ц/га). На площі 27 га зібрано 88 ц/га 
пшениці озимої сорту Богдана, а врожайність сорту Акратос на площі 26 га 
склала 98 ц/га (приріст 12-17 ц/га). З перших зібраних 75 га кукурудзи (селекції 
Сингента) отримали 120 ц/га зерна (приріст 28,3 ц/га). Значне зростання 
врожайності культур забезпечило зменшення витрат на придбання мінеральних 
добрив і пестицидів на 30-40 %. 

Досвід господарств різних областей України свідчить про значні переваги 
запропонованих біологічних препаратів. Так, за даними асоціації виробників сої, 
понад 8 тис. фермерів вирощують її на невеликих площах і збирають лише по 13-
15 ц/га зерна. Застосувавши одно-дворазове обприскування рослин під час 
вегетації препаратами «Вермимаг», або «Вермийодіс» можна отримати додатково 
щонайменше 2-3 ц/га сої, тобто у масштабах країни сотні тисяч тонн 
високорентабельної продукції. 

Однак, дивує позиція керівників окремих малих і середніх фермерських 
господарств, які дивлячись на великі агрокомпанії, (які не належно дбають про 
родючість грунтів, а застосовують високі дози мінеральних добрив і пестицидів, 
значна кількість їх не охоче займається біологізацією землеробства), недостатньо 
уваги надають процесам поліпшення родючості грунтів та охорони довкілля. 

Таким чином, біопрепарати поліпшують 
родючість ґрунту (водно-фізичні властивості, 
активізують життєдіяльність мікрофлори, 
посилюють міграцію поживних речовин, 
резистентність рослин до дії пестициду), 
забезпечують збільшення врожаю, 
уможливлюють зменшити витрати на 
придбання пестицидів і мінеральних добрив, а 
також техногенний прес на довкілля.  

Значно більше інформації для 
теоретичного пізнання і практичного 
застосування біостимуляторів-добрив та інших 
елементів біологізації землеробства зацікавлені 
особи зможуть отримати із найновіших 
монографічних науково-практичних видань. 
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Залишилось обмаль часу для впровадження 

операторами ринку системи НАССР 

У рамках адаптації законодавства України у сфері санітарних та 
фітосанітарних заходів до вимог Європейського Союзу продовжується робота 
щодо реформування системи державного контролю та нагляду безпечності 
харчових продуктів. 

Зараз уже понад рік як набрав чинності Закон України 22.07.2014 № 1602-VII 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
(далі – Закон України), а саме: з 20 вересня 2015 року. 

Реалізація положень зазначеного Закону України забезпечило встановлення 
прозорого механізму надання державних гарантій безпечності та якості харчових 
продуктів, а також запровадження державного контролю в сфері санітарних та 
фітосанітарних заходів «від лану – до столу» згідно з вимогами європейського 
законодавства. 

Статтею 21 Закону України встановлено вимоги щодо застосування постійно 
діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів 
та контролю у критичних точках. 

З метою поступового переходу виробниками на використання процедур 
НАССР, Законом України визначено перехідний період щодо їх впровадження 
Законом України, зокрема для: 

- потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі 
яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих 
потужностей), – через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього 
Закону (з 20.09.2017 року); 

- потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі 
яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих 
потужностей), – через чотири роки з дня, наступного за днем опублікування цього 
Закону (з 20.09.2018 рік); 

- малих потужностей – через п’ять років з дня, наступного за днем 
опублікування цього Закону (з 20.09.2019 рік). 

 Перехідні періоди, дають можливість операторам ринку переорієнтуватись 
на нові вимоги та, якщо це необхідно, привести виробництво харчових продуктів 
у відповідність до положень нового Закону. 

Для своєчасного виконання даної вимоги Мінагрополітики підготовлено 
наказ від 01.10.2012 p. № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, 
впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»  (далі 
– Вимоги), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2012 p. 
за № 1704/22016 (із змінами). 
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Проте, сертифікація постійно діючих процедур, заснованих на принципах 
системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, не э 
обов’язковою.  

Разом з цим, перевірка дотримання Вимог буде проводитися після 
затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо 
додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих 
процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та 
контролю у критичних точках. 

Держпродспоживслужба звертає увагу виробників харчових продуктів, що з 
20 вересня 2017 року можуть бути запровадженні перевірки щодо дотримання 
статей 20 та 21 Закону України, а у разі необхідності застосування пункту 4 
частини першої статті 64 Закону України (невиконання операторами ринку 
обов’язку щодо впровадження системи НАССР). 
Джерело: www.consumer.gov.ua 

Джерело: Львівський фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
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Своїм зверненням хочу проінформувати керівників підприємств та організацій  про те, 
що відповідно до Наказу Фонду державного майна України № 2274  від 22 грудня 2016 року 
Західно-Українську регіональну агропромислову біржу (ЗУРАБ) визнано переможцем 
конкурсу з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності та  
включено в реєстр організаторів по відчуженню майна.  

Загальною для всіх державних підприємств та установ  є норма, що визначається 
Положенням про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, 
затверджена наказом ФДМУ від 30 липня 1999 року, згідно з якою відчуження від держави 
засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством, 
здійснюється виключно на конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на аукціонах) у 
визначеному порядку. Відтепер ЗУРАБ має всі повноваження для виконання цих робіт. 

Відповідно до пункту 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 року № 92 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 18 травня 2000р. № 288/4509), основними засобами є земельні 
ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди та передавальні пристрої, 
машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), робоча і 
продуктивна худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби. 

Також, відповідно до результатів засідання конкурсної комісії Державної фіскальної 
служби України  (лист ДФС України від 23.22.2014 р. № 9488/6/99-99-23-03-15), біржі надані 
повноваження з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, в 2015-2017 роках.   

ЗУРАБ має можливість організовувати та проводити земельні торги (Ліцензія 
Державного комітету України із земельних ресурсів на проведення земельних торгів, серія                
АГ № 583025 від 27.01.2011р.).  

Біржа є суб’єктом оціночної діяльності (сертифікат ФДМУ № 495/16 від 01 липня 2016 
року). Ми є офіційним партнером ТОВ « Універсальні електронні торгові системи» та маємо 
досвід проведення електронних торгів у електронній торгівельній системі «TENDER-ME».      

Біржа забезпечена всім сучасними матеріально-технічними ресурсами  для організації та 
проведення аукціонів і біржових торгів (можлива on-line трансляція торгів, висвітлення ходу 
торгів на біржових моніторах, їх запис а також проведення торгів на електронних 
майданчиках. ЗУРАБ має представництва у 15 областях України.  

Вартість послуг біржі  з організації цільових аукціонів залежить від  реалізаційної 
вартості майна. Форма оплати – безготівкова, після продажу майна. Наші фахівці здійснять 
пошук потенційних покупців та проведуть реалізацію майна на умовах найкращих цінових 
пропозицій. Ми проведемо професійну оцінку вашого майна та, за потреби, рецензування 
звітів по експертних оцінках. 

 Досвід біржі  з організації  публічних цільових аукціонів з продажу майна підприємств 
всіх форм власності, обтяженого майна, біржових торгів сільськогосподарською продукцією,  
складає понад 12 років.  

 Запрошуємо до співпраці з питань організації та проведення публічних аукціонів і 
біржових торгів на  Західно – Українській  регіональній агропромисловій біржі. Чекаємо вас за 
адресою: 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 16, Код ЄДРПОУ 23970563,                                       
тел.: +38-032-294-84-02; e-mail: zurab@zurab.lviv.ua 

 
 З повагою                                                                                                               Ігор Вуйцик         

Шановні читачі! 
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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». 

10.30-11.00 Реєстрація учасників конференції 

11.00-11.20 Офіційне відкриття виставки 

11.20-11.25 Відкриття конференції. Вступне слово модератора 

Модератор: 

Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку, радник директора                     

ОРСП «Шувар» 

11.25-11.35 Аграрний сектор економіки Львівщини: стан та перспективи розвитку. 

Наталія Хмиз, директор департаменту агропромислового розвитку 

Львівської обласної державної адміністрації 

11.35-12.15 Фінансова підтримка аграрного сектору економіки у 2017 році. 

Людмила Гончаренко, заступник директора департаменту  

агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації  

Авансування аграріїв через форвардні закупівлі. 

Юлія Соха, провідний фахівець Львівського відділу ПАТ «Аграрний фонд» 

Співдоповідачі: 

Марія Чупило, заступник голови правління церковної кредитної спілки 

«Анісія» 

Оксана Максимович, представник АТ «Укрексімбанк» 

12.15-12.30 Безпека сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки як 

запорука конкурентоспроможності та зростання експертного потенціалу.  

Ростислав Волошин, заступник начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби у Львівській області 

12.30-12.50 Ситуація на ринку плодоовочевої продукції. Що очікувати у 2017 році? 

Тетяна Гетьман, експерт плодоовочевого ринку країн Східної Європи 

12.50-13.10 Новації податкового та земельного законодавства. 

Ельвіра Ткачова, головний редактор журналу «АгроPro» 

13.10-13.40 Перерва на каву. 

13.40-15.00 Агро Арена – комплексні рішення для сільського господарства. 

Ефективність використання матеріально-технічної бази та фінансових 

інструментів у вирощування сільськогосподарської продукції. (ТОВ «Агро 

Арена» – офіційний дистриб’ютор компаній «Маїс-Черкаси» (посівний 

матеріал) та «Укравіт» (засоби захисту рослин, мікродобрива). 

Геннадій Санченко, генеральний директор ТОВ «Агро Арена» 

Порядок денний 

лютий, 2017 / № 3 (50) 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Навчання з питань виходу на міжнародний ринок  
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В рамках проекту Європейського Союзу «East Invest 2»  запрошуємо малі та 
середні підприємства з агропромислового сектору та харчової промисловості на 
навчання з питань виходу на міжнародний ринок, яке триватиме з 27 лютого по 
01 березня 2017 р.  у Львові.  

«Академія для малого і середнього бізнесу з питань торгових відносин з 
ЄС» з  експертами з Європейського Союзу та країн Східного партнерства 
включатиме 5 курсів за такими напрямками: 

- Можливості Угоди про зону вільної торгівлі (DCFTA), ознайомлення з  
правовою системою Європейського союзу. Їх значення на національному рівні 

- Регламенти ЄС та технічні стандарти для агропромислової та харчової 
продукції 

- Оцінка експортної готовності компанії 
- Маркетинг на ринках ЄС 
- Участь в торгових виставках, робота в мережі з потенційними бізнес- 

партнерами, міжкультурна комунікація. 
Метою цієї «Академії» є експертна підтримка малого та середнього бізнесу 

в доступі до ринку ЄС, співпраця з партнерами в ЄС, навчання з питань  
експортної діяльності в цілому, забезпечення знаннями та ресурсами для 
самостійного знаходження конкретної практичної інформації. З детальною 
Програмою «Академії» запрошуємо ознайомитись через сайт Львівської ТПП: 
http://lcci.com.ua  

Умови участі 
Щоб заявити про свою участь, необхідно заповнити і відправити                     

до 20 лютого 2017 р. Заявку (форма на сайті http://lcci.com.ua). Відібрані 
апліканти будуть запрошені особистим листом.  

Витрати, пов’язані з організацією навчання, а також харчування під час 
Академії покриваються за рахунок проекту «East Invest 2». Транспорт та 
проживання учасники забезпечують самостійно. 

Обов’язковою умовою є участь на кожному з п’яти курсів протягом                         
2,5 днів. По завершенню Академії учасники отримають Сертифікати.  

Робочі мови: англійська та українська (синхронний переклад). 
Місце проведення: Готель «Дністер», вул. Матейка, 6. Реєстрація з 09.30, 

початок о 10.00.  
Контакти для реєстрації: Людмила Горбачова, тел./факс: +38 032 295 01 

25, e-mail: liudmyla@cci.lviv.ua   
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз 8,00 8,00 8,00 

Капута білокачанна 2,60 2,80 3,00 

Капуста червонокачанна 5,00 5,00 5,00 

Капуста савойська 14,00 14,00 14,00 

Картопля стандарт 4,20 4,20 4,30 

Морква 2,80 2,90 3,00 

Буряки столові 2,50 2,80 3,00 

Огірок  тепличний 52,00 52,00 52,00 

Капуста пекінська 8,00 9,20 10,50 

Редька біла 8,50 8,50 8,50 

Часник 80,00 85,00 90,00 

Слат Лолло Россо 100,00 100,00 100,00 

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 32,00 32,00 32,00 

Гриб печериця 25,00 25,50 26,00 

Груша Бера 17,00 26,10 35,00 

Яблуко Ренет Симеренка 7,00 8,50 10,00 

Яблуко Муцу 10,00 10,50 11,00 

Яблуко Джонаголд 8,00 8,20 8,50 

Яблуко Лігольд  8,00 8,50 9,00 

Яблуко Чемпіон  7,00 8,50 10,00 

Борошно пшен.вищ.гат 7,00 7,20 7,40 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Масло солодковершкове 
ДСТУ 82,5 %, 1 кг 

125,00 125,00 125,00 

Куряче стегно 47,00 47,00 47,00 

Короп жив. 58,00 58,00 58,00 

Мед 70,00 105,00 140,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 14.02.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 
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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
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
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Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

III Британсько-український 
агробізнес форум: “Агробізнес 

майбутнього: інвестиції  
в рентабельність” 

16 лютого 2017 p.  
м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, 

ВЦ “КиївЕкспоПлаза”, 
павільйон 1, зал 4 

www.ucab.ua 

Друга Національна 
конференція  

“Мільйон з гектара” 

20-21 лютого 2017 р.  

м. Дніпро, Культурно- 

діловий центр “Менора”, вул. 

Шолом-Алейхема, 4/26,  

www.fruit-inform.com/ru/conferences 

VI  Голландсько-український 
форум з тепличних технологій 

21 лютого 2017 р.  

м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, 

ВЦ “КиївЕкспоПлаза”, 

павільйон 1, зал 3 

www.agrievent.com.ua/events/greenhouse 

IV Міжнародна конференція 
“Космічні технології для 

агробізнесу” 

22 лютого 2017 р.  
 

м. Київ, 
 готель “Братислава”, 

 вул. Андрія Малишко,1 
www.latifundist.com 

ХIIІ Спеціалізована виставка 

“Фермерське господарство 2017” 
23-26 лютого 2017 р.  

м. Харків, Палац Спорту,  
пр-т Григоренко,2  

www.expos.com.ua 

Науково-практичний семінар 

“Альтернативні види грубих 

кормів для годівлі 

високопродуктивних корів” 

23 лютого 2017 р.  

 

м. Полтава,  Бізнес-центр 

“Сучасний дім”,  

вул. Котляревського, 22б  

www.kws.ua 

Конференція до Дня 
землевпорядника України  

11 березня 2017 р. 
м. Київ, НУБіП України,   

вул. Васильківська, 17 
www.zsu.org.ua 

Конференція  
“Агромаркетинг” 

14 березня 2017 р. 

м. Київ,  

Бізнес-центр “Кристал”, 

Харківське шосе, 175 

www.meetprofessionals.biz/event 

IV Міжнародна конференція 
аграрних інвесторів 
“Agri Invest Forum” 

27 квітня 2017 р. 
 м. Київ, Виставковий центр 

“АККО Інтернешнл”,  

Проспект Перемоги, 40-б 

www.agroinvestforum.com/2017 

Зарубіжні події 

Міжнародна 

сільськогосподарська  

виставка “FERMA” 

17-19 лютого 2017 р.  
Польща, 

 м. Лодзь 
www.targiferma.com.pl 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка “Agra Plovdiv” 

22-26 лютого 2017 р.  
Болгарія, 

м. Пловдів 
www.fair.bg 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка  “AGRARIA” 

06-09 квітня 2017 р.  
Румунія, 

м. Жуку 
www.agraria.info.ro 
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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 


