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Cемінар Глобального Екологічного  

Фонду у Львові 

7-9 березня у Львові відбувся семінар Глобального Екологічного Фонду 
(ГЕФ) для країн Східної та Південної Європи, який об’єднав представників з 
Албанії, Молдови, Чорногорії, Білорусі, Сербії, Туреччини, Грузії, Вірменії, 
Боснії та Герцеговини, а також експертів та фахівців міжнародних організацій – 
Cвітового Банку, FAO, UNEP, UNІDO, WWF і громадських діячів.  

Із вступним словом до учасників семінару звернулися міністр екології та 
природних ресурсів України Остап Семерак та голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка, які відзначили позитивні переваги від 
співпраці України та ГЕФ з 1994 року.  

Учасники семінару обговорили пріоритетні тематики для проектів ГЕФ, що 
будуть реалізуватися для підвищення ефективності використання природних 
ресурсів, забезпечення збалансованого розвитку, захисту біорізноманіття, захисту 
довкілля, охорони грунтів, управління водними ресурсами та господарювання в 
сільському господарстві з урахуванням природоохоронного аспекту діяльності і 
економічної доцільності та  ін. Відбулася також зустріч директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталії Хмиз з 
представниками Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAО). 

Участь у семінарі прийняли члени Львівської Аграрної палати, які вивчили 
провідний світовий досвід природоохоронної діяльності і захисту довкілля з 
урахуванням галузевої специфіки аграрного виробництва.  

Cлід зазначити, що одним із товаровиробників, які одержали підтримку 
проектів ГЕФ на Львівщині на розвиток альтернативної енергетики, став фермер 
Самбірського району області, член ЛАП Іван Степанович Кільган. Власний 
позитивний досвід співпраці з проектом, який реалізувався при підтримці ГЕФ 
для придбання установки із виробництва біодизелю, Іван Кільган представив 
учасникам семінару 9 березня.   
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Обговорення земельної реформи 

на Львівщині 

10 березня у департаменті 
агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації відбулося розширене 
обговорення присвячене  перспективі 
відкриття ринку сільськогосподарських 
земель в Україні.  

Учасниками зустрічі стали керівники сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств, представники громадських організацій, відомі юристи. 

Із вступним словом до учасників зустрічі звернулася директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації Наталія Хмиз, яка наголосила 

на потребі широкого громадського обговорення, передусім з агровиробниками, 

передумов, часових аспектів та фінансових інструментів для запровадження 

ринку сільськогосподарських земель.  

Власний погляд на можливий ринок землі висловили голова Асоціації 

фермерів та приватних землевласників Львівщини Ярослав Кардаш, голова 

громадської спілки «Аграрії Львівщини» Юрій Одноріг, голова управи Львівської 

Аграрної палати (ЛАП) Ігор Вуйцик, президент Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України Іван Паньків, керівники 

фермерських господарств і представники великих товаровиробників. 

Голова управи ЛАП Ігор Вуйцик висловив учасникам зустрічі позицію 

організації стосовно передумов для відкриття ринку землі в Україні.   
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Всі учасники зазначеної зустрічі дійшли згоди в необхідності пошуку 

спільного компромісного рішення, напрацювання узгоджених законопроектів і 

поглиблення інформаційно-роз’яснювальної роботи в сільській місцевості.  
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12 березня у селі Підгірці 
Стрийського району відбулася робоча 
зустріч директора департаменту 
агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталії Хмиз з 
жителями сільської громади. 

У вступному слові Наталія Хмиз розповіла учасникам зустрічі про можливі 
напрями підтримки дрібних та середніх товаровиробників при реалізації 
проектів розвитку в сільській місцевості за рахунок ресурсів передбачених в 
обласного бюджету на 2017 рік. 

Координатор Проекту «Підвищення інформованості та оцінка потенціалу 
валоризації високоякісних харчових продуктів у Львівській області», який 
реалізується на Львівщині за підтримки посольства Франції в Україні та 
французького агенства Adecia Ганна Антонюк,  розповіла присутнім про основи 
реалізації в с. Підгірці пілотного проекту з розробки марки географічного 
зазначення для квасолі Ясько. Зазначений населений пункт обраний не 
випадково, оскільки жителі с. Підгірці мають позитивний тривалий історичний 
досвід вирощування даної культури.  

Старший тренер Львівської аграрної дорадчої служби Михайло 
Вишньовський розповів учасникам зустрічі про переваги створення кооперативу 
з вирощування квасолі, що дозволить оптимізувати виробничі та збутові витрати 
його членів, а також забезпечить стабільність збуту продукції за прийнятними 
цінами. Крім того, ще однією з переваг кооперації є згуртування членів громади 
для вирішення спільних питань. 

Сільський голова с. Підгірці Мар’ян Берник  звернув увагу на перспективи 
створення кооперативу для вирощування квасолі для стимулювання 
економічного розвитку, забезпечення зайнятості і поступового наповнення 
бюджету громади.  

Перспективи розвитку кооперації 

 на Стрийщині 
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В Пустомитівському районі відбулося  

вшанування пам’яті відомого науковця 

10 березня на базі Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН у селі 
Оброшино відбулася конференція та відкриття 
пам’ятної дошки, присвячені відомому науковцю, 
доктору біологічних наук, академіку Федору 
Юрійовичу Палфію, який тривалий час очолював 
Інститут та зробив вагомий внесок у 
становлення біохімічної науки в Україні. 

Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Iсторичні віхи наукового 
розвитку Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН» 
прийняли президент Національної академії аграрних наук України, академік 
НААН Ярослав Гадзало, директор департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Наталія Хмиз, керівники наукових інститутів НААН на 
Львівщині та академіки НААН, очільники аграрних ВНЗ області, науковці та 
учні наукової школи Ф.Ю. Палфія, жителі с. Оброшино.  

Значний внесок Ф. Палфія полягав не лише у наукових здобутках, але і в   
активній громадській діяльності, що сприяло розвитку інфраструктури села 
Оброшино Путомитівського району.  

Участь у конференції прийняв президент Львівської Аграрної палати 
Павло Музика, який відзначив потребу продовження формування наукових 
шкіл в області для забезпечення технологічного прогресу і економічного 
розвитку аграрного сектору Львівщини.  
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У Львові відбулася 

 Х Спеціалізована виставка 

«Агротехніка-2017» 

01-03 березня у Львові проходила Х Спеціалізована виставка «Агротехніка-
2017».  

Із вступним словом до учасників виставки звернулася директор департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталія Хмиз та 
директор компанії «Експо Львів», яка виступила організатором її проведення.  

Представники сільськогосподарських підприємств та особистих господарств 
області мали змогу ознайомитися з сучасними технікою та знаряддями 
вітчизняного і зарубіжного виробництва, одержати фахову консультацію галузевих 
спеціалістів, дізнатися про інструменти доступу до фінансових ресурсів від 
фінансово-кредитних установ.  
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В межах заходів виставки відбулася спеціалізована конференція  на якій 
товаровиробники Львівщини мали змогу дізнатися актуальну інформацію 
про тенденції розвитку аграрних ринків, законодавчі нововведення, 
інструменти державної фінансової підтримки агровиробників, актуальну 
інформацію з контролю безпечності харчових продуктів та іншу важливу  
інформацію.  

Модератор конференції, експерт аграрного ринку Іван Стефанишин 
наголосив на важливості збереження позитивних тенденцій в розвитку 
сільськогосподарського виробництва на Львівщині та підкреслив 
необхідність врахування тенденцій глобального розвитку та конкуренції на 
міжнародних ринках.    
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Джерело: www.vetuniver.lviv.ua 
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Президент підписав Закон щодо статусу сільського старости  

в об’єднаних громадах 

9 березня 2017 року до Верховної Ради повернуто з підписом Президента 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
статусу старости села, селища)» (законопроект № 4742). Верховна Рада України 
прийняла вцілому цей законопроект 9 лютого 2017 року. 

Зазначений закон більш чітко визначає статус старости шляхом визначення 
просторових меж його діяльності, кола повноважень, підстав та порядку 
дострокового припинення повноважень, гарантій діяльності тощо. 

Зокрема, в чинне законодавство вводиться поняття «старостинський округ» –  
одне або декілька сіл (селищ) на території об’єднаної громади, інтереси жителів 
яких представляє староста. Цим запроваджується повсюдність інституту старост в 
межах об’єднаної територіальної громади, що є гарантією захисту прав та 
інтересів жителів всіх сіл та селищ. 

Джерело: www.decentralization.gov.ua 

Аграрії отримають часткову компенсацію за куплену с/г техніку 

Кабінет Міністрів України Постановою № 130 від 01.03.2017 р. затвердив 
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва. 

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 
буде надаватися у розмірі 20%. Перелік техніки та обладнання, вартість яких 
частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, формується комісією, яка 
утворюється Мінекономрозвитку. 

 Джерело: «Дебет-Кредит» 
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Джерело: www.agropolit.com 

Названі умови видачі бюджетних 

дотацій аграріям 

З 1 січня 2017 року набула чинності ст. 161 Закону від 24.06.2004 р № 1877-
IV «Про державну підтримку сільського господарства України». Цією нормою 
передбачено бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників і стимулювання виробництва сільгосппродукції. Про це 
повідомляє  «Баланс Клуб». 

Порядок розподілу коштів, які спрямовуються сільгосптоваровиробникам у 
вигляді бюджетної дотації, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.02.2017 р. № 83. Для отримання дотації сільгосптоваровиробник 
повинен бути включений до Реєстру. 

Сільгосптоваровиробник (юридична особа чи  фізична особа-підприємець) 
може потрапити до Реєстру за умови, що: він є платником ПДВ; здійснює види 
діяльності, визначені п. 161.3 Закону № 1877-IV; питома вага вартості 
сільгосптоварів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених їм 
протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. 

Для новоствореного сільгосптоваровиробника, який зареєстрований як 
суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше                           
12 календарних місяців, питома вага сільгосптоварів розраховується за 
наслідками кожного окремого звітного періоду (п. 161.1 Закону № 1877). 

Для внесення до Реєстру сільгоспвиробник повинен подати до податкової, 
де він зареєстрований як платник ПДВ, заява встановленої форми. 

Наказом Мінфіну від 23.02.2017 р/ № 275, який вступив в силу з 02 березня, 
затверджені дві форми заяви: 

- № 1-РОБД «Про внесення сільськогосподарського товаровиробника до 
Реєстру одержувачів бюджетної дотації»; 

- № 2-РОБД «Про зняття сільськогосподарського товаровиробника з 
реєстрації як одержувача бюджетної дотації». 

Сільгосптоваровиробник, який бажає потрапити до Реєстру, подає до 
податкового органу заяву за формою № 1-РОБД. У разі відсутності підстав для 
відмови у внесенні сільгосптоваровиробника до Реєстру зобов’язаний протягом 
трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого 
товаровиробника до Реєстру. 

Сільгоспвиробник матиме право на отримання бюджетної дотації з місяця, 
наступного за місяцем подачі заяви. Подати заяву необхідно протягом                             
п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової 
звітності з ПДВ, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду. 
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Джерело: www.gurt.org.ua 

В Україні з’явилась профільна 

краудфандингова платформа – 

Donate Agro 

Тепер знайти інвестиції у власний проект, пов’язаний з аграрною сферою, 
стане легше: бізнес-акселератор AgroTalks запускає першу в Україні галузеву 
краудфандингову платформу. 

Механізм краудфандингу вже давно працює в світі і відповідає принципу «з 
миру по нитці», коли всі бажаючі вкладають в реалізацію проекту стільки, 
скільки можуть. Сума таких фінансових вкладень зазвичай не обмежена (хіба 
що тільки загальною вартістю реалізації проекту). 

Наприкінці минулого року громадська організація Платформа розвитку 
агробізнесу AgroTalks запустила унікальний для України спеціалізований 
краудфандинговий майданчик для пошуку інвестицій в аграрні проекти –  
Donate Agro (посилання http://agrotalks.com/projects/ ). 

Використання краудфандингової платформи Donate Agro має ряд переваг – 
розміщення агропроектів різної спрямованості від технологічних до соціальних, 
гнучка модель фінансування, при якій є можливість отримати гроші, навіть 
якщо фінансова мета кампанії не досягнута, а також привернення уваги 
громадськості до проблеми, яку проект вирішує. 

В Україні є проекти, які фінансово не зовсім цікаві великим інвесторам, але 
потенційно вони можуть бути дуже потрібні агроринку, є соціальні проекти, які 
в принципі не про бізнес і прибуток, але вирішують якусь конкретну задачу в 
певному регіоні (наприклад, невелика ферма з вирощування перепелів, в зв’язку 
з переїздом із зони бойових дій). Такі проекти важливо підтримати, дати 
можливість реалізувати ідею і повірити в команду. Колективне фінансування –  
відмінний інструмент для подібного старту. Адже реальний бізнес 
малоймовірно буде інвестувати в ідею, яка сильно далека від комерціалізації.  

Краудфандингова платформа Donate Agro буде корисною для: 
1. Авторів проектів, які знають і розуміють способи втілення своєї ідеї в 

життя, однак головною перешкодою залишається її фінансування. 
2. Для проектів, яким потрібна невелика сума фінансування. 
3. Інших зацікавлених людей, які при ознайомленні з конкретним проектом 

хочуть бути причетним до розвитку економіки і українського суспільства в 
цілому, пожертвувавши певну суму грошей на його розвиток. 

Детальнішу інформацію про правила роботи платформи можна знайти за 
наступним посиланням: http://invest.agrochallenge.com.ua/pravyla 
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Депутати підтримали зміни до Комплексної програми  

підтримки та розвитку агропромислового  

виробництва Львівської області на 2016-2020 роки 

На черговій сесії Львівської обласної ради депутати підтримали внесенні 
департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації зміни до 
Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва 
Львівської області на 2016-2020 роки.   

У 2017 році на фінансову підтримку аграріїв Львівщини з обласного 
бюджету виділено 11,2 млн. грн. Кошти з обласного бюджету 
спрямовуватимуться на виконання завдань і заходів Комплексної програми у 
вигляді фінансової підтримки на конкурсній основі за такими напрямами: 
• Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового 
комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками), 
залученими в банківських установах чи кредитних спілках у національній валюті. 
• Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового 
комплексу на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-
планів. 
• Фінансова підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського 
господарства у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із 
збереження та відтворення родючості ґрунтів. 

Зокрема, тепер згідно змін аграріям на реалізацію бізнес-планів 
надаватиметься фінансова підтримка на платній та зворотній основі під 5% 
річних терміном до 5-ти років (у 2016 році – терміном до 3-х років). Збільшено 
розмір дотації на освоєння земель під садівництво, ягідництво, овочівництво, 
пасовища при умові проведення агрохімічного обстеження земельних ділянок (з 
100 грн /га) до 400 грн/га, але не більше фактичних витрат. 

З квітня місяця 2017 року розпочне роботу конкурсна комісія для  
визначення учасників Комплексної програми, які мають право на одержання 
фінансової підтримки з обласного бюджету.  
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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14 березня 2017 р. Верховною Радою України ухвалено Закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях 
суміжних районів». 

Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві державні 
адміністрації» та визначається порядок зміни меж районів та міст за поданням 
Кабінету Міністрів України, особливості добровільного об’єднання 
територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів та 
територіальних громад до складу яких входять територіальні громади міст 
республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення, 
порядок призначення перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних 
громадах до складу яких увійшли територіальні громади, розташовані на 
територіях суміжних районів, особливості проведення чергових виборів до 
районних рад, у разі, якщо до призначення таких чергових виборів Верховна 
Рада України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів. 

Відповідний законопроект зареєстровано за №5520. 
Джерело: www.rada.gov.ua 

Парламент врегулював особливості  

добровільного об’єднання 

територіальних громад, розташованих 

на територіях суміжних районів 

 10 березня 2017 року на офіційній Інтернет-сторінці Міністерства аграрної 

політики та продовольства України оприлюднено проект наказу «Про 

затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних 

препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів». 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Мінагрополітики оприлюднило проект наказу  

щодо вимог до виробництва ветеринарних препаратів 

Призначено начальника Головного управління  

Держпродспоживслужби у Львівській області 

Відповідно до наказу Держпродспоживслужби України начальником 
Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області 
призначений Євгеній Євгенович Баркит.   
Джерело: www.сonsumer.lviv.ua 
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З червня  2017 року зміняться правила видачі 

дозволів на спеціальне водокористування  

02 березня 2017 року Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням 
документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування»                   
№ 1830-VIII від 07.02.2017 р., був підписаний Президентом України, а 04 березня 
опублікований. Наберуть чинності вказані зміни через три  місяці з дня їх 
опублікування, тобто з  04 червня 2017 р. 

Законом уточнено, що дозвіл на спеціальне водокористування видається 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері розвитку водного господарства (Держводагенство). 

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) 
дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому 
Кабінетом Міністрів України порядку. 

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або 
фізична особа, фізична особа-підприємець має подати заяву (в паперовій або 
електронній формі), до якої додаються: 

- обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком 
водокористування і водовідведення; 

- опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод; 
- нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин 

у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) 
окремо); 

- затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної 
води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, 
суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та 
організацій); 

- копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів 
водних об’єктів). 

Зазначений перелік документів є вичерпним. 
Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється протягом 30 

календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі 
дозволу. Слід зазначити, що видача (переоформлення, видача дубліката, 
анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно. 

Підставою для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є 
зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи чи зміна прізвища, 
імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи- 
підприємця. 
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Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, 
що підлягає переоформленню. Строк видачі переоформленого дозволу – два 
робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення. 

Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування 
може бути: 

- подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу; 
- виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною 

особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим 
прогнозам водогосподарських балансів; 

- негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання 
надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про можливість здійснення 
спеціального водокористування. 

Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом 
анулювання дозволу на спеціальне водокористування. 

Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі: 
- звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на 

спеціальне водокористування; 
- визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, 

наукову, культурну чи лікувальну цінність; 
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, 

ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи –  
підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл. 

Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до 
адмінсуду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання 
дозволу з підстав: 

- встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, 
недостовірної інформації; 

- передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам; 
- виникнення необхідності першочергового задоволення питних і 

господарсько-побутових потреб населення; 
- систематичної, протягом двох і більше податкових (звітних) періодів, 

несплати збору за спеціальне водокористування в установлені законом строки; 
- порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно 

яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального 
використання вод та відтворення водних ресурсів, раніше було видано припис 
про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення. 

Рішення органу, що видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне 
водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом 5-ти 
робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 
30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання. 
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Фітосанітарний стан  

сільськогосподарських рослин  

станом на 10 березня 2017 року 

У Степу, подекуди Лісостепу за позитивних температур відбулося 
відновлення весняної вегетації озимих зернових культур, ріпаку та багаторічних 
трав. У Миколаївській та Одеській областях в озимині, розміщеній здебільшого 
після стерньових попередників, спостерігається відновлення живлення личинок 
хлібного туруна (жужелиці), які за чисельності 0,5-2 екз. на кв.м пошкодили 1% 
рослин. Личинки здебільшого перебувають у другому та третьому віках (47:53%), 
тому період пошкодження посівів подовжуватиметься. В осередках за наявності 
3-4 личинок на кв.м рекомендується проводити обприскування посівів 
дозволеними інсектицидами. 

Агрокліматичні умови звітного періоду в південних та центральних 
областях, на добре розвинених посівах озимих пшениці, ячменю та жита 
активізували розвиток борошнистої роси, септоріозу, кореневих гнилей, 
гельмінтоспоріозу, бурої листкової іржі. Збудники вищезазначених хвороб 
збереглися на 1-8, макс. 14-17% (Київська обл.) рослин, 4-10% обстежених площ. 
У Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Тернопільській, 
Черкаській, Хмельницькій областях на 2-8% рослинах озимих зернових 
відмічають розвиток снігової плісені. Оздоровлення посівів забезпечується через 
обов’язкове ранньовесняне боронування впоперек рядків та регенеративне 
прикореневе підживлення азотними та іншими мінеральними добривами з 
додаванням мікроелементів. 

У Тернопільській області відмічено початок заселення ріпаку чорним 
стебловим прихованохоботником. У Кіровоградській, Київській, Львівській, 
Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях 1-4% рослин ріпаку 
уражені пероноспорозом, альтернаріозом, кореневими гнилями та бактеріозом 
коренів.  

Повсюди через несприятливі для розвитку мишоподібних 
гризунів  кліматичні умови (опади, перезволоження, різкі коливання добових 
температур) їх чисельність зменшилась. У місцях зниженого рельєфу загибель 
гризунів становить 6-40, макс. 75%. Зокрема, на 10-40% обстежених площ посівів 
озимих зернових та ріпаку обліковують від поодиноких до 3 жилих колоній на 
гектар. На 18-100% обстежених площ багаторічних трав, садів, неугідь 1-5, 
осередково 6 жилих колоній на гектар. Попередження пошкодження посівів 
озимини та обмеження чисельності гризунів (ЕПШ 3-5 і більше жилих колоній на 
гектарі) здійснюється через затруєння нір дозволеними до використання 
родентицидами. 
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ДПЗКУ знизила фінансове навантаження 

 на сільгоспвиробників 

Одним із кроків розширення співпраці ПАТ «Державна продовольчо-
зернова корпорація України» (ДПЗКУ) з дрібними та середніми 
сільгоспвиробниками став перегляд умов форвардної програми з метою 
зниження фінансового навантаження на сільгоспвиробників.  

За рішенням форвардного комітету ДПЗКУ, в рамках програми весняного 
форварду з метою зниження фінансового навантаження на сільгоспвиробників 
коефіцієнт за користування авансовими коштами було зменшено з 1,06 до 0,89 
грн по пшениці, ячменю й кукурудзі, та з 2,05 до 1,71 грн по сої за 1 тонно/день. 
Якщо перекласти на мову фінансистів, це приблизно відповідає зменшенню 
відсоткової ставки з 15% до 12,5% річних. А якщо врахувати, що період 
користування коштами складає від 3 до 6 місяців, цей відсоток є значно меншим. 

Окрім того, за форвардними програмами проводиться страхування посівів. 
Корпорація співпрацює з провідними страховими компаніями, які гарантують 
100% виплати у разі настання страхового випадку. 

Окрім весняних форвардних програм, ДПЗКУ має ще одну пропозицію – 
програму закупівель зерна за подвійними складськими свідоцтвами. Вона 
передбачає укладання договорів поставки, застави та оформлення подвійного 
складського свідоцтва на зерно; попередню оплату сільгосптоваровиробнику – 
70% від діючої на момент укладання договору закупівельної ціни на філії 
ДПЗКУ, яка висвітлена на офіційному сайті; остаточне переоформлення зерна 
протягом 60 календарних днів із моменту укладання договору на ДПЗКУ по ціні, 
яка в даний проміжок часу діє на відповідній філії ДПЗКУ та є найбільш 
привабливою на думку сільгоспвиробника, та перерахування доплати. 

   Джерело: www.agravery.com; www.kurkul.com 
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Після незначного підвищення на початку минулого тижня, ціни на картоплю 
ближче до вихідних знов почали просідати.  За даними «Інфо-Шувар», на ОРСП 
«Шувар», на найбільшому в Західному регіоні торговому майданчику для свіжих 
овочів та фруктів, сьогодні картоплю продають за ціною 3,5-4,0 грн/кг (0,12-0,14 
євро/кг). Тобто, в порівнянні з попереднім тижнем ціна впала майже на 8% і 
сьогодні картоплю пропонують всього на 15% дорожче, ніж рік тому. 

Слід відзначити, що падіння ціни насамперед було обумовлене збільшенням 
на ринку пропозиції картоплі низької якості з комерційних господарств, так і з 
господарств населення. Таку картоплю зараз пропонують на «Шуварі» за ціною 
3,2-3,5 грн/кг (0,11-0,12 євро/кг). Пропозиція якісної картоплі залишається 
обмеженою і ціни на цю продукцію тримаються в діапазоні 3,8-4,0 грн/кг (0,13-
0,14 євро/кг). Нагадаємо, рік тому господарства України пропонували картоплю 
за ціною 2,8-3,5 грн/кг (0,09-0,12 євро/кг), тоді протягом березня ціна майже не 
змінювалась. Незначне підвищення відбулося лише на початку квітня. 
Максимальних показників минулого сезону ціни на картоплю сягнули лише на 
початку травня, коли  досягли рівня 3,8-4,5 грн/кг (0,11-0,15 євро/кг). 

Ціни на картоплю в Україні  

знов почали просідати 

Джерело: www.shuvar.com 

Джерело: www.kmu.gov.ua 

Кенія готова закупити 450 тисяч тонн 

української кукурудзи 

Уряд Кенії прийняв рішення здійснити закупівлю в Україні 450 тис. тонн       
 жовтої кукурудзи протягом березня-травня 2017  року.  

Про це  зазначається  у листі  Міністерства закордонних справ України на 
адресу Мінагрополітики. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України звертається до ко-
мпаній, які мають зацікавленість постачаннях кукурудзи до Кенії, повинні надати  
інформацію Міністерству з метою подальшого  направлення отриманих списків 
Посольству України в Кенії.  

Отримана інформація буде надіслана кенійській стороні у вигляді 
консолідованих комерційних пропозицій від українських підприємств. 

Основною вимогою для імпорту кукурудзи до Кенії є відсутність у ній ГМО 
та наявність сертифікату ЄС,або відповідність вимогам стандартів Бюро стандар-
тів Кенії (Kenya Bureau of Standarts: www.kebs.org).  

Інформацію направляти на адресу Мінагрополітики, 
департаменту стратегії та економічного розвитку, відділ маркетингу 
(marina.tarasova@minagro.gov.ua) 
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Полтавщина одна з провідних областей по виробництву меду в Україні. 
Область однією з перших затвердила обласну Програму підтримки розвитку 
АПК, в тому числі і бджільництва. 

23 лютого 2017 року в м. Полтаві відбулася Всеукраїнська конференція з 
бджільництва «Національний продукт. Кооперативний рух. Експортний 
потенціал», в якій прийняла участь заступник міністра аграрної політики та 
продовольства України Ольга Трофімцева. 

Основні питання розглядалися по   програмі, яку затвердили в області по 
відшкодуванню бджолярам.  

Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Роман 
Товстий та директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської 
облдержадміністрації Сергій Фролов ознайомили учасників конференції з 
порядком використання коштів, які виділятимуться на підтримку пасічників-
початківців, випускників ліцензованих з даної спеціальності навчальних 
закладів області останнього року випуску перед звітним, мешканців 
Полтавської області, шляхом відшкодування 30% вартості матеріалів та 
обладнання для облаштування першої пасіки, але не більше 10 тис. грн. на 
одну особу, при умові спів фінансування з місцевих бюджетів.  

В програмі є стимулювання розвитку бджільництва на закупівлю 
племінного матеріалу та створення племінних пасік для фізичних осіб-
підприємців, особистих селянських та фермерських господарств, приватних 
підприємців шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, але не 
більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку при  умові спів фінансування з місцевих 
бюджетів. 

 Розглядалися питання по створенню обслуговуючих кооперативів, яким 
надаватиметься часткове відшкодування  вартості обладнання, гранична  сума 
коштів  не перевищує 600 тис. грн., на придбання обладнання вітчизняного чи 
зарубіжного виробництва.  

Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку 
сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно 
особисті селянські, фермерські господарства, сімейні ферми, фізичні особи та 
підприємці – сільськогосподарські товаровиробники. 

До того ж в Полтавській області вже створено два обслуговуючих 
кооперативу. Один знаходиться в Кобеляцькому районі, який більше 
направлений на обслуговування пасічників – це  забезпечення їх 
чистопородними матками української степової породи, надавання пасічникам 
допомоги по відкачуванню меду, проведення профілактичних та лікувальних 
робіт для  бджіл, виробництво екологічного меду та інше. У власності  
кооперативу  є матеріально-технічна база (будівля, пасіка, медогонки та ін.). 
Тож маємо надію, що цей кооператив буде успішно розвиватися. 

 
 

Наталія Сенчук, Голова Спілки пасічників Полтавської 

області, Директор ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище»  

Всеукраїнська конференція  

з бджільництва на Полтавщині 
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Другий кооператив створений в лютому 2017 р., але поки що невідомо, чи 

є в них матеріальна база, чи є в наявності пасіки,  їх бажання –  це  залучити як 

найбільше пасічників з великою кількістю бджолиних сімей і за рахунок 

членських внесків в сумі 500 грн. та кооперативних внесків в сумі 2500 тис. 

грн.(ці суми на конференції не обговорювалися, а інформація вийшла від їхніх 

членів кооперативу) хочуть розвиватися та допомагати пасічникам продавати 

мед за кордон за високі ціни.  

В доповіді один з засновників створеного другого кооперативу конкретних 

питань не розкривав, але з захватом розповідав про свої мрії допомагати 

пасічникам при реалізації меду за кордон. Ще конкретної роботи не видно, а 

обіцянок багато. 

В Полтавській області є 6-8 районів, в яких пасічники бажають  створити 

обслуговуючі кооперативи, але сімейного типу. Це пасічники, які мають власні 

пасіки не менше 100 бджолиних сімей, добре розуміються на бджільництві,  

знають сорти меду та його якості. Мета цих кооперативів така ж, як і вже 

створеного кооперативу в Кобеляках. 

Цікаві доповіді на конференції представили науковці.  

Доцент Національного університету біоресурсів і природокористування 

України Олексій Лосєв виголосив доповідь на тему «Рекомендації для аграріїв з 

використання бджолиних сімей для запилення ентомофільних культур» . 
Ірина Маслій з ННЦ «Інститут експериментальної ветеринарної 

медицини» розповіла про ефективне використання ветеринарних препаратів та 
виявлення їх залишки в медах.  

Професор Житомирського національного агроекологічного університету 
Олександр Галатюк  детально  розповів про основи рентабельного бджільництва 

Директор виробничого кооперативу «Павік» (м. Черкаси) охарактеризував 
у доповіді новітні технології отримання перги. 

Завідувач відділенням кормової бази ННЦ «Інститут бджільництва імені 
П.І. Прокоповича» Любов Кошова акцентувала увагу на необхідність  
покращення медоносної бази.  

На конференції особливу увагу приділяли 
експорту меду, але на мою думку, ми в першу 
чергу повинні подумати про внутрішній ринок, 
адже бджоли і природа дають нам цінний 
продукт – мед, який можна прирівняти хіба що 
до золота.  

Наша мета – це  дбати про те, щоб мед 
стояв у кожного українця на столі, щоб кожна 
дитина, кожен пенсіонер могли його споживати, 
а залишки можна відправити і за кордон. 
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Як з цим боротися я не знаю, але, на думку більшості членів обласної 
асоціації пасічників Полтавщини, на ринку повинні залишитися лише ті 
організації по закупівлі меду, які давно працюють на цьому ринку, які не мають 
ніяких претензій від пасічників по розрахунках з ними та по поверненню тари.  

Необхідно на державному рівні впровадити контроль  ціни на мед та 
контролювати тих, хто є посередником між пасічником та організацією по 
закупівлі меду і тоді буде зняте питання «куди подіти мед». 

Від того, що буде створюватися багато закупівельних організацій пасічнику 
не легшає, а навпаки він ловиться на тому, що хтось дає за 1 кг. меду на гривню 
більше, мед забирають, дають завдаток і зникають не повертаючи ні тари, ні 
коштів. Пасічники залишаються з «носом», і як не попереджуєш їх, а бідність, 
нестача пенсії чи заробітної плати, змушує пасічників вірити тим кого не 
знають.  

Саме прикро, що  закупляти мед беруться  ті, що дуже далекі від 
бджільництва, але себе вони називають сучасною розвинутою молоддю – 
менеджерами. Коли говориш з такими людьми, то чуєш відповідь, що знання їм 
і не потрібні, бо мета їхня це заробити гроші і їм все рівно на чому – чи це 
зернові культури, чи олія, чи мед. Таким «менеджерам» простий пасічник не 
потрібен, і не думає він про нього, про те, скільки він втрачає коштів на кочівлю, 
обслуговування бджолиних сімей – головне забрати по дешевше мед, а там 
нехай як буде. 

Конференція відбулася, багато було пасічників з інших областей України, з 
нашої області, але кожен поїхав зі своєю думкою. Скрізь йде обговорення 
питань, які піднімалися на конференції. Загальне враження склалося гарним, але 
відкритих питань залишилось багато.  

Пасічників турбують питання не тільки ціни на мед, куди його реалізувати, 
а й те, що наступає весна, яка приносить багато турбот, а одні з головних – це 
збереження бджіл від отруєнь під час обробітку полів. І це питання не вирішене 
не тільки в Полтавській області, але  і у всій Україні. 

Багатьох пасічників турбують питання по 
оплаті за запилення сільськогосподарських 
рослин, доступні ціни на проведення 
лабораторних досліджень, внесення змін до 
«Закону про бджільництво», по Програмі 
розвитку бджільництва, по збереженню 
навчального закладу ДНЗ «Гадяцьке аграрне 
училище» та надання можливості йому 
розвиватися, адже в цьому році буде 85 років 
його функціонуванню. 

Маємо надію, що держава зверне увагу на потреби пасічників і буде 
сприяти динамічному розвитку бджільництва в Україні. 
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Наталія Лужецька, заступник начальника 

управління інформаційно-аналітичних систем 

та електронних реєстрів головного управління 

Пенсійного фонду України у Львівській області 

Пенсійний фонд запрошує 

скористатися веб-порталом 

електронних послуг 

З метою покращення якості і оперативності обслуговування громадян 
Пенсійний фонд України створив веб-портал електронних послуг Пенсійного 
фонду України. Адреса веб-порталу: http://portal.pfu.gov.ua 

З початку функціонування веб-порталу електронних послуг станом на 
01.03.2017 p. по області зареєстровано 26,5 тисяч користувачів. 

З часу запровадження веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду 
України постійно вдосконалюється. Нині електронний ресурс дає можливість 
усім зацікавленим громадянам в режимі он-лайн постійно контролювати дані, 
які впливають на розмір пенсії.  

Веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Працює з 
дотриманням вимог щодо захисту персональних даних. 

Яку інформацію можна отримати на веб-порталі ПФУ? 
Кожна застрахована особа (тобто кожен працівник), зареєструвавшись на 

порталі, має змогу щомісяця бачити в своєму «особистому кабінеті» дані з 
реєстру застрахованих осіб. А там міститься різноманітна інформація: перелік 
страхувальників, які подавали щодо громадянина відомості в систему 
персоніфікованого обліку, сума заробітку, з якого сплачено страхові внески, 
відмітки про сплату страхового (єдиного) внеску та інші відомості. 

Маючи на руках такі дані, працівник може легко контролювати, як 
роботодавець сплачує за нього єдиний внесок. І якщо виникають якість питання, 
одразу «по гарячих слідах» розпочати їх вирішувати. 

Також інформацію про заробітну плату (дохід), з якої сплачено єдиний 
внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, можуть 
використовувати суб’єкти декларування при заповненні е-декларації. 

При цьому, використовуючи відомості з реєстру застрахованих осіб (форму 
ОК-5) при заповненні е-декларацій, необхідно враховувати: 
 у звітах щодо єдиного внеску (дані яких завантажуються до реєстру 
застрахованих осіб) суми допомоги з тимчасової втрати працездатності 
(лікарняні), відпускні зазначаються у місяці, за який їх нараховано, а у 
податковій звітності зазначені суми включаються до місяця, в якому їх 
нараховано; 
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 у звітності щодо єдиного внеску, зазначаються лише ті суми, що 
враховуються при нарахуванні єдиного внеску (у межах максимальної величини). 

 Пенсіонери мають змогу на веб-порталі отримати дані з власної пенсійної 
справи. А там зазначаються вид і сума призначеної пенсії, до того ж – з 
урахуванням усіх надбавок, підвищень, грошових допомог та інших доплат, тобто 
усі складові пенсійної виплати. Вказується і назва закону, за яким пенсія 
призначена, і виплатні реквізити. 

Крім того, зареєструвавшись на порталі з використанням електронного 
цифрового підпису (ЕЦП) можна подавати до органів Пенсійного фонду заяву про 
призначення пенсії або заяву про перерахунок пенсії у зв’язку з набутим 
страховим стажем до органів Пенсійного фонду (для пенсіонерів). 

Також зареєстрований користувач має можливість записатися на прийом, 
отримати консультацію фахівців, відправити звернення або подати заяву – запит 
на попереднє замовлення паперових документів, а саме: виписки з системи 
персоніфікованого обліку, виписки з пенсійної справи та ін. 

Як зареєструватися на веб-порталі? 
Процедура реєстрації на веб-порталі максимально спрощена. 
Передбачено два способи реєстрації: 
1. Подача заяви для реєстрації на Веб-порталі (необхідне особисте 

відвідування органу ПФУ). 
2. Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП, 

який знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка чи жорсткий диск 
Вашого комп’ютера або на електронному пенсійному посвідченні)). 

Реєстрація на веб-порталі здійснюється тільки один раз!  
Надалі доступ до електронних послуг, які передбачають персоналізований 

доступ (одержання виписок, надсилання запитів, скарг, запис на прийом тощо), 
здійснюється після авторизації на порталі («Вхід»). 

У разі виникнення запитань, просимо звертатись до головного  
управління Пенсійного фонду України у Львівській області за телефоном гарячої  
лінії: (032)2 55-38-97 або до територіальних управлінь Фонду. 

Джерело: www.2017.agroport.ua/lviv/ 
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Олег Слобода, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент,Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені  С.З. Гжицького 

Реалії і перспективи розвитку 

вівчарства в Західному регіоні України 

Якщо проаналізувати стан тваринництва в західному регіоні України   на 
сьогоднішній день, то можна констатувати , що найшвидше «встали із колін» та 
успішно розвиваються такі галузі, як птахівництво, свинарство, бджільництво. 
Багатоплідність, скороспілість, добра оплата корму, відносно прості технології, 
використання повнораціонних комбікормів, значні успіхи в селекції дозволяють 
українським виробникам бути успішними в цих галузях і в світовому контексті. 

Водночас молочне і м'ясне скотарство, і особливо вівчарство за роки 
незалежності  значно втратило як  поголів’я, так  виробничі потужності. Це й 
привело до того, що на сьогодні як у Львівській області , так і в інших областях 
регіону ще  далеко до показників 1990-х років. Але  є й ряд успіхів у створенні 
сімейних молочних господарств із поголів’ям 15 і більше корів та приклад 
успішного бізнесу в козівництві, зокрема ФГ «Шеврет» в Мостиському районі. 

Звичайно, що АТО на сході нашої держави  призвела до втрати ринків 
збуту, але  зміна курсу України на Європейський союз дала нові можливості 
виходу на один із найбільших ринків збуту для вітчизняної продукції в  країни 
ЄС. 

Також важливим є те, що фахівці Мінагрополітики України  в останні три 
роки зуміли домовитись та заключити угоди про квоти безмитної торгівлі із 
ЄС. 

При цьому на  36 видів продукції  міжнародними договорами  є визначені 
об’єми торгівлі з ЄС із нульовим в’їзним митом, що є надзвичайно вигідним 
для українського виробника.   

Тим більше цікавим є принцип зарахування квот «хто перший прийшов – 
того і обслуговують», той і підпадає під безмитний тариф, поки він не буде 
вичерпаним. 

Оформлення ввезення товару в рамках тарифної квоти відбувається 
залежно від наявності невикористаного залишку відповідної квоти на момент 
подачі супровідних документів. 

Причому першим оформлюється той товар, супровідні документи до якого 
надійшли першими. 

Митні органи держав-членів ЄС через Єврокомісію списують обсяги 
поставок з відповідної тарифної квоти. Залишки обсягів квот публікуються в 
онлайн-режимі на сайті Генерального директорату Європейської комісії. 

Звичайно, що виробники української аграрної продукції мають добре знати 
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всі вимоги ЄС  до якості продукції, ветеринарні, фітосанітарні та й інші вимоги, 
та  неухильно їх дотримуватись. 

Цікаво, що ми можемо продавати свою продукції і понад об’єм квот, 
встановлених  ЄС, але вже сплачуючи ввізне мито згідно діючих тарифів.  

Так як Україна виробляє свою продукцію в умовах відносно дешевої землі, та 
наявної значної відносно дешевої робочої сили в сільському регіоні, то за останні 
три роки за даними фахівців Мінагрополітики, українські виробники успішно 
постачали  на ринки  країн ЄС зерно, олію, мед та й інші продукти власного 
виробництва. І квоти збільшують щороку, а деякі  і навіть протягом року. 

 За даними фахівців Мінагрополітики, українські виробники ще на початок 
першого півріччя 2016 року на 85% виконали усі квоти на безмитні поставки 
продовольства до ЄС. Це означає, що товари з України мають добрий  попит на 
одному з найбільших світових ринків, який славиться своєю прискіпливою 
увагою до якості та безпечності продукції.  

«У рамках автономних торгових преференцій Україні була надана квота на 
експорт баранини і козлятини в ЄС у розмірі 20 тис. тонн в рік, проте вітчизняне 
виробництво даного виду м’яса становить лише 16,6 тис. тонн», – йдеться в 
повідомленні УКАБ, а в 2013 році загальне виробництво даного виду м’яса склало 
18,7 тис. тонн.  

Так в поточному 2017 році квоту по меду було поставлено за першу декаду 
січня. Щось схоже із багатьма іншими видами продукції, на які діє ввіз в ЄС із 
нульовою ставкою  мита. 

Але є і галузі, які вже три роки  провалюють квоти майже на 100%. 
Зокрема – це квота на овече м’ясо-баранину, яка становить 1500 т в рік, і має 

перспективу за п’ять років збільшитись до 2150 т. Півтори тисячі тонн баранини –  
це приблизно 37-40 тис тушок  в рік із перспективою збільшення до 50-55 тис шт. 

 
Власне, в західному регіоні традиційно 

із давніх-давен селяни гірських районів 
Львівської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей 
розводили овець в приватних господарствах. 
Але в умовах колгоспів і радгоспів було 
створено всі умови, щоб вівчарство, як 
галузь стала збитковою і непопулярною. 

Ясна справа, що і в Харківській і Запорізькій  областях і в окупованому 
Криму є потужні центри вівчарства і козівництва , але і ми в західному регіоні 
можемо успішно вийти на ринок ЄС із свою бараниною, якщо почнемо 
працювати із малими приватними і фермерськими господарствами, взявши за 
приклад бджолярську галузь, де дрібні виробники  продають свою продукцію 
потужнішим фірмам, які й реалізовують мед на захід. Механізми такої співпраці  
напрацьовані  в останні роки майже 50 вітчизняними фірмами. 
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У багатьох країнах ЄС  баранина вважається делікатесом,  корисним і 
смачним м’ясом, але тільки за умови того, що воно якісне. Народи, які постійно 
вживають баранину, мають високий  відсоток  довгожителів, практично не 
страждають на атеросклероз, також набагато знижений ризик розвитку 
цукрового діабету, захворювань підшлункової залози. Баранина має високий 
вміст фтору, яких є корисний для здорових зубів. 

Вівці  порід м’ясного напрямку продуктивності  здавна славляться своїми 
м'ясо-сальними властивостями. Особливо смачним вважається м’ясо молочних 
ягнят, віком до двох місяців, або так звана «пасхальний баранчик». Головною 
умовою для молочного ягняти є годівля  тільки  материнським молоком, інакше 
воно  вже не вважається найдорожчим і ніжним м’ясом. 

У годівлі овець як правило  не використовують  стимуляторів, хімічних і 
біодобавок і інших ненатуральних складових.  

Баранина – це екологічно чисте, або органічне  м’ясо,  яке вирощується  
виключно на органічних кормах без використання штучних  компонентів. Вода, 
яку випоюють тваринам також завжди  чиста. 

А як нині вирішує ЄС  питання закупівлі баранини. Ця  продукція – якісна  
баранина із Австралії до ЄС подорожує морем понад  10 тис. кілометрів, також 
закупляють м’ясо овець в Новій Зеландії, Китаї, Уругваї, Аргентині, ПАР, 
країнах Середньої Азії.  

То кому ближче до ринків збуту – нам чи цим країнам? 
Та й оплата за продукцію в ЄС тільки в твердій валюті. Ніякі скачки валют 

не страшні, навіть якщо і брати на розвиток вівчарства валютні  кредити  в 
банку. Тай в Україні якісне м’ясо овець можна вигідно продати. На сьогодні в         
м. Києві замовити баранину в тушці можна за ціною 150 грн. за 1 кг. Окремі 
сорти розрубу коштують значно дорожче – до 300-350 грн. за 1 кг. 

Звичайно, що країни Євросоюзу, отримавши велику хвилю мігрантів із 
Сирії та інших країн,  мусить враховувати  і їх традиційні вимоги, зокрема   
«баранина халяль» для мусульман, як і зрешту «кошерне» м’ясо для місцевих 
громад євреїв. Це дає додаткові гарантії на великий попит на цю продукцію в 
Європі на майбутні роки. 

Але вівчарство це не тільки баранина. Жоден інший  вид свійських тварин 
не дає такої кількості різноманітної продукції, як вівці: вовну, овчини, смушки, 
баранину і жир,  молоко і бринзу,  зрешту  ще  й 1 тонну  гною від овечки в рік. 

Вівчарство здавна традиційно було однією з важливих галузей 
тваринництва в умовах Західного регіону України – зокрема гірських районів 
Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей. Оскільки 
вівчарство здавна  забезпечувало населення м’ясом, одягом і взуттям, селяни 
споконвіків міцно трималися за цю галузь сільського господарства, бо 
утримувати і прогодувати корову було складніше, ніж десяток  овець. 

Гірські райони мають проблеми із вирощуванням зернових культур, тому 
ці компоненти раціону нині намагаються замінити альтернативними 
джерелами, зокрема макухою ріпаку низькоглюкозинолатних сортів. 
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Не кажучи вже про те, що ця продукція має всі характеристики так званої 
«органічної», яка на сьогодні шалено популярна в світі і значно дорожча від 
звичайної. 

Вівчарство також – основна база сировина  для хутрової, шубної і значною  
мірою для шкіряної промисловості. Шкіряне підприємство «Тисмениця-
Ферлюкс» в Івано-Франківській області відоме в світі за якістю своїх хутрових 
виробів. 

Важлива роль вівчарства визначається не тільки його продукцією, а й 
здатністю овець, як жуйних тварин  засвоювати дешеві корми та відходи 
виробництва.  На їх утримання протягом року витрачається  (за масою) 80% 
зелених і соковитих кормів, 15% грубих і лише біля 5% концентрованих кормів.   

Досвід фермерських господарств Львівської області, показує, що при 
інтенсивному землеробстві і невеликій розораності земель вівчарство можна 
ефективно розвивати. Проте, основними зонами розведення овець  слід вважати 
ті, де значний відсоток земельних угідь складають природні пасовища. До таких 
зон в Україні відноситься регіон Карпатських гір та Закарпаття. Серед 
тваринництва Закарпаття вівці поряд з великою рогатою худобою займають 
провідне місце. 

В зв’язку з тим, що в гірських умовах  не вирощують зернових – розвивати 
в цих умовах свинарство є нераціональним. Господарства заготовляють в 
основному сіно природних угідь, сінаж, силос, однорічні трави та частково – 
коренебульбоплоди. Саме на цих кормах базується виробництво  продукції 
вівчарства. Слід, проте відзначити, якщо виробництво продукції скотарства дає 
в основному   непогані результати і є рентабельним, то виробництво продукції 
вівчарства та особливо баранини в багатьох господарствах є збитковим.  Однією 
з причин такого явища є погано організована відгодівля  понадремонтного  
цьогорічного молодняка овець для реалізації його  в осінній період. Часто такий 
молодняк має низьку живу масу і перетримується в господарстві цілий рік,  
даючи при цьому низькі  добові прирости. 

Через це особливе значення має організація 
інтенсивної відгодівлі молодняка надремонтних  
овець із підгодівлею високобілковими кормами 
(макухами, шротами) із метою ефективного 
використання генетичного потенціалу росту   для 
одержання середньої живої маси 30-35 кг у 
жовтні місяця і реалізації його на м’ясо в рік 
народження, як молоду, органічну продукцію – 
«великодню» баранину, на яку сьогодні є 
підвищений попит. 

Все вищенаведена інформація дає підстави для відродження вівчарства, як 
галузі в умовах західних областей України, зокрема в її гірських районах.  

Звичайно, що якщо ми не проявимо інціативи, то закони ринку закриють 
нам двері на ринок ЄС, а наше місце займуть інші країни, такі як Австралія, 
Нова Зеландія, Китай, Уругвай, Аргентина, ПАР, країни Середньої Азії, які 
сьогодні утримують провідні позиції у вівчарстві.  
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Актуальні рекомендації по вирощуванню 

та обробці сої 

Володимир Кисіль, директор ПП “Агрофон Плюс” 

Соя як важлива господарська культура характеризується специфічністю 
живлення. Дана культура споживає на формування врожаю більше поживних 
речовин ніж зернові культури, нерівномірно поглинає елементи живлення 
впродовж вегетаційного періоду, здатна  засвоювати азот з повітря 
використовуючи  важкорозчинні сполуки фосфору та калію з грунту та 
реутилізовувати їх запаси зі стебел у насіння. Для формування 1 ц зерна сої 
потрібно азоту – 7,5 кг, фосфору – 1,8 кг, калію – 2,2 кг.  

Також не можна забувати про такі елементи, як бор (В), молібден (Мо) та 
інші, не менш важливі, мікроелементи. Їх збалансований та правильний підбір 
в позакореневому підживленні є гарантією гарного врожаю. 

Бор. Внесення бору та інших мікроелементів обов’язково потрібно 
проводити на кислих грунтах (рН не менше 5,5)  та лужних (рН не більше 7,5) 
через ускладнену їх доступність для рослин. На вміст бору бідні дерново-
підзолисті сірі та бурі-лісові грунти. Він необхідний рослинам впродовж усієї 
вегетації. Бор забезпечує транспортування асимілянтів у рослині. При його 
нестачі дуже страждають молоді ростучі органи. При цьому відбувається 
захворювання та відмирання точок росту, оскільки цей елемент відповідає за 
диференціацію клітин та формування стінок клітини. Крім того, бор сприяє 
збільшенню кількості квіток та плодів. У випадку його нестачі порушується 
процес достигання насіння. Водночас, цей мікроелемент покращує  
надходження в рослину азоту. 

Молібден сприяє росту кореневій системі, 
прискорює розвиток та стимулює діяльність 
бульбочкових бактерій, бере участь у  фосфорному 
та азотному обміні, підсилює синтез хлорофілу. 
Молібден зосереджується в наростаючих частинах 
рослини, де відбувається інтенсивний поділ клітин, 
а потім потрапляє до насіння, за рахунок чого 
збільшується вміст білка. 

Фермент нітроген аза, який бере участь у 
процесі азотофіксації, також у своєму складі містить 
молібден. При позакореневому підживленні краще 
вносити молібден у фазі бутонізації – початок 
цвітіння. 
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Зручною послугою є можливість одержання зазначених товарів зі складу 
підприємства на Львівщині в с. Гряда Жовківського району або через 
перевізника ТОВ “Нова Пошта” 

В наступних випусках видання буде надано інші практично важливі 
рекомендації з вирощування основних сільськогосподарських культур. 

Детальнішу інформацію та консультації Ви можете одержати по 
телефону: (067) 670-66-52 (Кисіль Володимир Олександрович) або спрямувати 
запитання на електронну пошту: аgrofonplus@ukr.net  

Рекомендована технологія захисту та позакореневого піджвилення сої  
від ПП “Агрофон Плюс” 

1. Обробка насіння: 
Варіант 1. Біо-Мінераліс (інокулянт для сої з вмістом мікроелементів Со, Мо, 
Мg) – 1,5 л/т 
Орієнтовна вартість обробки 1 т становить – 555,00 грн. 
Варіант 2. Вимпел-К – 0,5 кг/т  + Оракул насіння – 1л/т + Мікро-мінераліс 
(молібден) – 1,5 л/т 
Орієнтовна вартість обробки 1 т становить – 470,00 грн. 
Варіант 3. Нано-мінераліс – 50 мл/т + Вимпел-К – 0,3 кг/т  
Орієнтовна вартість обробки 1 т становить – 400,00 грн. 
 
2. Позакореневе підживлення та фунгіцидний захист: 
Перша обробка – 3-5 трійчастих листків. Мікро-мінераліс (універс.) – 1л/га  + 
Мікро-мінераліс (фосфор-калій) – 1л/га + Мікро-мінераліс (магній) – 1л/га 
Орієнтовна вартість обробки 1 га – 225,00 грн. 
Друга обробка  –  бутонізація. Мікро-мінераліс (бобові) – 1л/га  + Мікро-
мінераліс (молібден) – 1л/га + Мікро-мінераліс (бор) – 1л/га  + інсектицид 
Наповал – 0,15л/га  + Карбамід –5-7 лг/га  
Орієнтовна вартість обробки 1 га – 550,00 грн. 
Третя обробка – формування бобів. Мікро-мінераліс (бобові) – 1л/га  або Мікро-
мінераліс (молібден) – 1л/га + Мікро-мінераліс (бор) – 0,5л/га + Мікро-мінераліс 
(кремній-калій) – 1л/га + інсектицид Наповал – 0,2л/га + фунгіцид Камелот – 
0,5л/га  або Фенікс-дуо – 0,5л/га  + карбамід 5-8 кг/га 
Орієнтовна вартість обробки 1 га – 800,00 грн. 
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Земельні торги у формі аукціону  

з продажу права оренди земельних  

ділянок разом із водними об’єктами 

   

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та 

раціонального використання водних об’єктів Департамент екології та 

природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує 

земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок 

разом із водними об’єктами, які відбудуться 04 квітня 2017 року за адресою:                             

м. Львів, вул. Стрийська, 98. 

 Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок 

та земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на 

земельних торгах, а саме: 

1) Ставок площею 1,7236 га, який розташований на території Соколівської 

сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 

ділянці площею 2,3310; 

2) Ставок площею 6,3251 га, який розташований на території  Ролівської 

сільської ради (за межами населеного пункту) Дрогобицького району, на 

земельній ділянці площею 8,2345 га; 

3) Ставок площею 12,8440 га, який розташований на 

території Новоскварявської сільської ради (за межами населеного пункту) 

Жовківського району, на земельній ділянці площею 14,0000 га; 

4) Ставок площею 2,9967 га, який розташований на території 

Віжомлянської сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського 

району, на земельній ділянці площею 8,0559 га.  

 Останній день прийому заяв - 29.03.2017р. до 16 год.30 хв. 

З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланнями: 

1) Буський район, Соколівська сільська рада (за межами населеного 

пункту):  http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/13902 

2) Дрогобицький район, Ролівська  сільська рада (за межами населеного 

пункту):  http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/13901 

3) Жовківський район, Новоскварявська сільська рада ( за межами 

населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/13898 

4) Яворівський район, Віжомлянська сільська рада (за межами населеного 

пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/13899  

Джерело: www.ekologia.lviv.ua 
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Шановні колеги!  

Підходить час посіву і для кожного аграрія важливо переконатись у якості 
посівного матеріалу. 

ПП «Західний Буг» має власну атестовану агрохімічну лабораторію, яка 
може визначати посівну придатність насіння. 

Вартість послуг наступна: 

№ методу Найменування випробування 
Методика 

випробувань 

Ціна, 

зразок/грн.  

(з ПДВ) 

  Насіння 

4.1-001 

Панель №12. Насіння (вологість, 
енергія проростання, схожість, маса 
1000 насінин, чистота, відхід, 
зараженість шкідниками ) 

  529,00 

4.1-002 Енергія проростання та схожість ДСТУ 4138-2002 190,00 

4.1-003 Маса 1000 зерен ГОСТ 10842-89 71,00 

4.1-003 
Чистота, відходи та домішки інших 
рослин ГОСТ 12037 - 81 

154,00 

Ахрохімічна лабораторія знаходиться за адресою: ПП «Західний Буг», 
80250, Львівська обл., Радехівський район, с.Павлів, проспект Юності, буд. 39 

Aбо ж відправляйте зразки Новою поштою: 
Львівська обл., Радехівський район, 
с. Павлів, вул. Юності 6Б, відділення № 1 
Одержувач ПП «Західний Буг» 
Тел. +380503726251 
Результати аналізу Ви отримаєте через 10 днів після отримання зразків. 

Протоколи досліджень ми оперативно надішлемо Вам на електронну пошту та 
виробничу адресу. 

Крім аналізу насіння лабораторія може здійснювати аналіз грунту, листкову 
діагностику, аналіз товарного зерна. 

Детальну інформацію Ви можете дізнатися: http://zahbug.com.ua 
 
Джерело: www.zahbug.com.ua 
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20 березня 2017 року в медіа-центрі Agrogeneration (м. Київ, БЦ «Мандарин 
Плаза», вул. Басейна, 6) за ініціативи організаторів і партнерів форуму «Агропорт» 
за участю Міністерства аграрної політики та продовольства України та 
Міністерства екології України пройде круглий стіл на тему: «Змінюється клімат – 
змінюється сільське господарство: орієнтація на Цілі Сталого Розвитку ООН». 

Проблемою адаптаційних заходів у зв’язку зі зміною світового клімату зараз 
спантеличена вся світова громадськість. Ці глобальні процеси мають 
безпосередній вплив на всі сфери життя і Україна не є винятком. Особливо чутливо 
до цих змін сільське і фермерське господарство. 

В епіцентрі обговорень – проблематика можливих заходів і дій, які 
допоможуть сільському господарству підготуватися до змін і пристосувати діючі 
господарства до існуючих умов. 

«ФАО вважає, що зміни клімату – це загроза для глобальної продовольчої 
безпеки, сталого розвитку для досягнення мети подолання бідності. Адаптація 
сільського господарства до змін клімату, пом’якшення його наслідків і скорочення 
емісії парникових газів – це одне з пріоритетних завдань Організації як на 
глобальному, так і на національному рівні», – зазначив міжнародний консультант 
ФАО Михайло Малков. 

Спікерами круглого столу стануть: 
• Михайло Малков, Міжнародний консультант FAO; 
• Ольга Трофімцева, Заступник міністра аграрної політики і продовольства 

України з питань євроінтеграції; 
• Світлана Гринчук, директор Департаменту з питань зміни клімату та 

збереження озонового шару Мінприроди; 
• Наталія Хмиз, директор департаменту агропромислового розвитку Львівскої 

обласної державної адміністраці;ї 
• Євген Шевченко, Генеральний директор Carlsberg Ukraine; 
• Джон Шморгун, Президент AGROGENERATION; 
• Дмитро Титаренко, Генеральний менеджер AGROPORT Ukraine; 
• Олена Березовська, Президент ГО «Органічна Україна»; 
• Олег Векленко, Професор Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв, президент асоціації «4Блок». 
Для учасників і представників ЗМІ відкрита обов’язкова реєстрація: 

climate.agroport.ua 
Координатор: Дар’я Щербина daria@agroport.ua; (+38 050) 301-66-47,                       

(+38 057) 766-55-43 
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Метою форвардних програм – є підтримка українського 
сільгоспвиробника. Основне завдання – допомогти сільгоспвиробникам з 
обіговими коштами, натомість мати 100% – у гарантію поставки обумовленого 
в договорі зерна в зазначені терміни і в повному обсязі.  

Основні переваги форвардних програм: 
–          Проста та прозора процедура оформлення договорів, 
–          Своєчасне фінансування аграріїв, 
–          Низький відсоток за користування коштами, 
–          Застава не майно, а майбутній врожай, 
–          Вигідні умови зберігання на філіях. 
  ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» готові 

авансувати майбутній врожай зерна пшениці. Авансовий платіж становить 
2580 грн./т з ПДВ. Для цього сільгоспвиробникам необхідно подати заявки на 
участь у програмі, а також сформувати необхідний пакет документів для 
укладення  договору поставки зерна майбутнього урожаю (після підписання 
якого буде здійснена попередня оплата).  

Відповіді та консультації з усіх питань, що стосуються умов участі у 
програмі філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 
можна отримати за адресою філії: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 88 або за 
тел.: (032) 252-18-84; (098) 42 85 213. 

Під час проведення форвардної компанії ПАТ «Аграрний фонд» планує 
закупити 760 тис. тонн зерна. З них 700 тис. тонн – пшениця  2 та 3 класу, 50 
тис. тонн – жито 1-3 класу, 10 тис. тонн – гречка 1-3 класів. На авансування 
сільгосптоваровиробників ПАТ «Аграрний фонд» планує виділити близько 2 
млрд.грн. Укладатися договори будуть, як з агрохолдингами, так і з малими та 
середніми сільгосппідприємствами. При цьому є певні вимоги до обсягу 
мінімальної партії: для жита – 50 тонн, гречки – 10 тонн, пшениці – 100 тонн. З 
умовами договорів з ПАТ «Аграрний фонд» можна ознайомитись 
безпосередньо у відділенні за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького 200, 
оф. 419, за посиланням: http://agrofond.gov.ua/buy/forward-2017/ або за 
номерами телефонів: (032) 232 19 73, (067) 249 32 12.  

Філії  ПАТ «Державна продовольчо-

зернова корпорація України»  

та ПАТ «Аграрний фонд» готові 

 до фінансування аграріїв 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз 8,00 11,00 14,00 

Капута білокачанна 2,80 2,90 3,00 

Капуста савойська 20,00 20,00 20,00 

Селера корінь 11,00 11,50 12,00 

Картопля стандарт 3,50 3,80 4,00 

Морква 2,50 2,80 3,00 

Буряки столові 1,50 2,10 2,50 

Огірок  тепличний 47,00 47,00 47,00 

Капуста пекінська 8,00 9,00 10,00 

Капуста червонокачанна 5,00 5,20 5,50 

Часник 60,00 65,00 70,00 

Редька біла 11,00 11,50 12,00 

Цибуля ріпчаста  жовта 2,50 2,80 3,20 

Рис довгозерний вищого 
гатунку 

20,00 22,50 25,00 

Цукор 15,10 15,10 15,10 

Гриб глива 40,00 40,00 40,00 

Гриб печериця 38,00 38,00 38,00 

Груша  15,00 25,00 35,00 

Яблуко Голден 9,50 10,20 11,00 

Яблуко Муцу 10,00 11,00 12,00 

Яблуко Джонаголд 8,50 9,00 9,50 

Яблуко Ліголь  9,50 10,20 11,00 

Яблуко Чемпіон  9,00 9,50 10,00 

Борошно пшеничне вищ.гат 7,00 7,20 7,40 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

21,00 21,00 21,00 

Сир Радомер 45%  150,00 150,00 150,00 

Щука жив. 90,00 90,00 90,00 

Короп  жив. 60,00 60,00 60,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.03.2017 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Назва заходу 

 
Дата проведення  

 

 
Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Kруглий стіл «Змінюється 
клімат – змінюється сільське 
господарство: орієнтація на 

Цілі Сталого Розвитку ООН» 

20 березня 2017 р. 
м. Київ, Київ, 

 БЦ «Мандарин Плаза»,              
вул. Басейна, 6 

www.сlimate.agroport.ua 

Конференція  «Елеватор 2017» 22-23 березня 2017 р. 
м. Київ, готель «Либідь»,  

проспект Перемоги,1 
www.agrotimes.net 

Круглий стіл, присвячений 

Всесвітньому дню води 
23 березня 2017 р. 

м. Київ, 

готель InterContinental Kiev, 

 вул.Велика Житомирська,2A. 

www.scwm.gov.ua 

IV Міжнародна конференція 

аграрних інвесторів  

«Agri Invest Forum» 

27 квітня 2017 р. 

 

м. Київ,  

Виставковий центр  

“АККО Інтернешнл”, 

 пр-т Перемоги, 40-Б 

www.agroinvestforum.com/2017/may/ukr 

VII Конференція  та експозиція 

«Агро-ЛОГІСТИКА 2017» 
31 травня 2017 р. 

м. Одеса,  

Виставковий комплекс 

морського порту 

www.expo-odessa.com 

IХ Міжнародний конгрес 

«Прибуткове свинарство» 

06 червня  2017 р. 

 

м. Київ,  

Виставковий центр  

“АККО Інтернешнл”, 

 пр-т Перемоги, 40-Б 

www.pigcongress.org 

XXIX Міжнародна 

агропромислова виставка 

«АГРО-2017» 

07-10 червня  2017 р. 

 

м.Київ, ВК «Експоцентр 

України»,  пр-т Академіка 

Глушкова, 1  

www.agroexpo.com.ua 

Другий  міжнародний самміт по 
соняшниковій олії : індустрія і 

технології 

10-12 липня  2017 р. 

 
 

м. Одеса,  
готель «Брістоль»,  
вул. Пушкінська,15 

www.apk-inform.com 

Зарубіжні події 

Міжнародна виставка 
сільськогосподарської техніки  

«Agrosalon» 

28 березня  -  

01 квітня 2017 р. 

Словаччина,  

м. Нітра 
www.agrokomplex.skl 

Міжнародний самміт «Dairy 

Innovation Summit 2017» 
06-09 квітня 2017 р. 

Нідерланди,  

м. Амстердам 
www.arena-international.com/dairy 

Міжнародна виставка 

галузей рослинництва та  

бджільництва «BeoPlantFair» 

06-09 квітня 2017 р. 
Сербія, 

м. Белград 
www.sajam.rs 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка «Agra Middle East» 

10-12 квітня 2017 р. 
ОАЕ, 

м. Дубай 
www.agramiddleeast.com 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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

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

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

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ 

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