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Джерело: Львівська Аграрна палата 

квітень, 2017 / № 7 (54) 

У Львові відбувся V Міжнародний форум 

“Agroport West Lviv-2017” 

27-29 квітня у Міжнародному 

аеропорту  “Львів” ім. Д. Галицького при 

підтримці Департаменту агропромислового 

розвитку Львівської облдержадміністрації 

відбувся V Міжнародний форум “Аgroport 
West Lviv-2017”.  

В межах заходів форуму виробники Львівщини мали змогу ознайомитися з 
інформацією про перспективні напрями бізнесу в галузях рослинництва і 
тваринництва, зокрема ягідництва, козівництва та органічного сільського 
господарства. Також відвідувачі форуму дізналися про тенденції глобальної зміни 
клімату та їх вплив на розвиток різних галузей рослинництва і тваринництва в 
різних регіонах світу та в Україні. 

На форумі також відбулося обговорення перспектив розвитку аграрних палат в 
Україні та реформування земельних відносин між Міністром аграрної політики та 
продовольства України Тарасом Кутовим, президентом Аграрної палати регіону 
Іль-де-Франс (Франція) Крістофом Ілльєре, президентом Львівської Аграрної 
палати Павлом Музикою і радником з питань сільського господарства Посольства 
Франції в Україні Ніколя Перреном. 
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30 квітня 2017 року у трьох об’єднаних територіальних громадах Львівської 
області відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад. 

За оперативними даними Мінрегіону, новообраними головами об’єднаних 

громад Львівщини стали:  

- Великолюбінська селищна ОТГ: Фабрига Йосиф Ярославович 

- Магерівська селищна ОТГ: Домінік Петро Петрович 

- Розвадівська сільська ОТГ: Сидор Роман Ярославович 
 

Відбулися вибори у трьох об’єднаних 

територіальних громадах Львівської області  

Дуже хотів би, аби усі фермерські 

господарства України були такої якості, як 

ця сімейна ферма, – Тарас Кутовий  

про ФГ “Шеврет” на Львівщині 

27 квітня, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас 
Кутовий та голова Львівської ОДА Олег Синютка оглянули роботу 
фермерського господарства “Шеврет”, що у с. Дмитровичі на Мостищині. 

“Власники мультиплікують увесь свій досвід та знання, здобуті в Європі, 
на власному господарстві. Важливою є також органічна складова на малих 
фермерських господарств. Це одне із пріоритетних завдань Міністерства. 
Також сподіваюсь, що Львівщина ділитиметься своїми здобутками у галузі з 
іншими регіонами України”, – зазначив Тарас Кутовий. 

Зазначимо, господарство займається вирощуванням кіз, проведенням робіт 
із селекції козиного стада, виробництвом сирів із козиного молока за 
фермерськими французькими технологіями. На сьогодні господарство налічує 
понад 300 кіз. Велика увагу на фермі приділяють програмі генетичного 
розвитку та селекції кіз. На господарстві також здійснили реконструкцію 
приміщень. Також для розвитку господарства залучають інвестиції. 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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Зустріч з делегацією французької Аграрної палати 

26 квітня у Львові відбулася робоча зустріч 
членів Львівської Аграрної палати і директора 
Департаменту агропромислового розвитку 
Львівської облдержадміністрації Наталії Хмиз з 
представниками Аграрної палати регіону Іль-де-
Франс (Франція). 

Французьку сторону представляли президент аграрної палати Крістоф 

Ілльєре,заступник директора Еліз Сімон, член правління палати Дам’єн Греффен, 

дорадники-консультанти палати, радник з питань сільського господарства 

посольства Франції в Україні Ніколя Перрен.  

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика, керівник управи Ігор 

Вуйцик та уповноважені ЛАП обговорили напрями співпраці між сторонами і вже 

в найближчий період на Львівщині розпочнеться реалізація цікавих двосторонніх 

проектів, що сприятиме розвитку агровиробництва в області і підвищення якості 

життя в сільській місцевості.  

Значна увага на зустрічі приділялася також обговоренню проблем і 

можливих варіантів розвитку малих та середніх фермерських господарств в 

умовах можливого  відкриття ринку сільгоспземель в Україні.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Делегація представників Аграрної палати Іль-де-Франс 

ознайомилися з діяльністю агровиробників Львівщини,  

ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” 

 та Львівської аграрної дорадчої служби 

В межах перебування делегації представників Аграрної палати регіону Іль-

де-Франс (Франція) на Львівщині на чолі з президентом палати Крістофом 

Ілльєре та дорадниками французької сторони 27-28 квітня відбулися зустрічі та 

робочі поїздки для ознайомлення з діяльністю ТОВ “РСП “Шувар”,   Львівської 

аграрної дорадчої служби, сільської громади с. Підгірці (Стрийський районн), 

ТОВ “Агро ЛВ Лімітед” (Кам’янка-Бузький район), фермерським господарством 

“Повернення” (голова Ярослав Шакало) у Стрийському районі,  ФГ “Пчани-

Деньковича” (голова Іван Денькович) у Жидачівському районі, АФ “Дзвони” 

(Перемишлянський р-н) та домогосподарством  в Кам’янка-Бузькому районі.  

Фото: ТОВ “РСП “Шувар” 
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Українсько-польський круглий стіл  

з обговорення проблем реформування  

ринку сільськогосподарських земель 

28 квітня у Львові при підтримці Львівської аграрної дорадчої служби 
проведено українсько-польський круглий стіл щодо обговорення проблем 
реформування ринку сільськогосподарських земель.  

Участь у роботі круглого столу прийняли директор ЛАДС Іван Паньків, 
керівник відділу  Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА  
Тетяна Борушок, голови асоціації фермерів та приватних землевласників 
Львівської та Рівненської областей, члени Львівської Аграрної палати, фахівці 
дорадчої служби Польщі, голова Кооперативного руху Польщі Владислав 
Kолодій та Анджей Циган – фахівець Агенства сільськогосподарської 
нерухомості Польщі (ANR), юристи та експерти.  

Анджей Циган у своїй доповіді детальну увагу звернув на досвід роботи 
ANR Польщі в 1992-2017 рр. При цьому лише з 1992 року важливі зміни в 
земельне законодавство Польщі вносилися 7 разів, у тому числі чотири рази 
після вступу Польщі до ЄС. Слід зазначити, що після вступу до ЄС ціна 
сільськогосподарських угідь в Польщі суттєво зросла.  

В межах дискусії представники Львівської Аграрної палати Л.Олійник та 
інші висловили власний погляд на алгоритм здійснення подальших реформ на 
ринку сільськогосподарських земель в Україні з урахуванням європейського 
досвіду. 
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Агрокраїна стала партнером  

Львівської Аграрної палати 

Он-лайн сервіс Агрокраїна (https://agrocountry.com) налагодив партнерські 
відносини з Львівською Аграрною палатою. Завданнями Аграрної палати є захист 
та інформування сільських громад з правових, фінансово-економічних і 
соціальних питань в процесі становлення приватного власника на майно та землю 
в час реформування колективних сільськогосподарських підприємств. А також 
сприяє технічному і технологічному переобладнанню сільськогосподарського 
виробництва та його розвитком до конкурентоспроможного рівня.  

 Агрокраїна у партнерстві із Львівською Аграрною палатою долучиться до 
інформування звичайних фермерів про новітні технології в агросфері та  реаліями 
аграрного сектору Львівської області. А також наддасть можливість малим 
господарствам та підприємствам ефективніше використовувати власні ресурси та 
отримати додатковий прибуток. 

Дуже приємно, що наші партнери займаються інформаційним забезпеченням 
сільського населення, розвитком сільської місцевості та допомагають розвивати 
малий агробізнес. 

 Підтримуємо роботу партнерів! 

Джерело: www.maritimedays.odessa.ua 
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Представники Львівщини прийняли участь 

 в роботі   Українсько-угорського  

аграрного бізнес-форуму 

21 квітня в  м. Кішварда (Угорщина, регіон 
Саболч-Сатмар-Берег) при підтримці 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України відбувся Перший 
українсько-угорський аграрний бізнес-форумі, 
участь в роботі якого прийняв Президент 
Львівської Аграрної палати (ЛАП) Павло 
Музика та уповноважений ЛАП Олег Бейзик.  

Із змістовними доповідями в межах форуму виступили Міністр національного 
розвитку Угорщини Міклош Шестак, який підкреслив важливість галузей 
аграрного сектору для розвитку сільських територій двох країн.  Державний 
секретар Міністерства землеробства Угорщини Мартон Орш Бітай наголосив на 
важливості економічної співпраці, посилення обміну  знаннями і технологіями.  

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань 
європейської інтеграції Ольга Трофімцева охарактеризувала показники 
двосторонньої торгівлі  двох країн наголосивши, що за підсумками 2016 року 
позитивне сальдо взаємної торгівлі продукцією аграрного сектору було в 
Угорщини. Крім того, О. Трофімцева детально визначила спільні цілі двох країн в 
транскордонному співробітництві що формує передумови для збалансованого 
розвитку сільських територій в прикордонних межах і європейської культури 
ведення бізнесу, зокрема в напрямах розвитку аквакультури, галузі птахівництва, 
органічного сільського господарства і розвитку нішевих продуктів.  

Директор Національної сільськогосподарської палати Угорщини                    
Бел Коцсі наголосив на важливості інтенсифікації відносин двох країн, зокрема в 
рамках Стратегії розвитку Дунайського регіону.  На даний час Україна займає 17-е 
місце в зовнішньоторговельному обороті Угорщини, однак потенціал розширення 
співпраці дуже суттєвий.  
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Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика відзначив важливість 
формування ефективної системи інституційної підтримки розвитку аграрного 
сектору і значну роль у цьому в країнах ЄС відіграють національні 
сільськогосподарські палати, зокрема Національна сільськогосподарська палата 
Угорщини. Дані інституції сприяють розвитку фермерства і сприяють у виході 
продукції аграрного сектору європейських країни на зовнішні ринки.  

Крім того, в рамках форуму 

обговорено модель співпраці між 

Львівською Аграрною палатою та 

Національною сільськогосподарською 

палатою Угорщини.  

В межах форуму виробники 

продовольчої продукції двох країн 

представили досягнення підприємств 

харчової та переробної 

промисловості. 

  Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Затверджено порядки здійснення державного 

контролю і нагляду за додержанням 

законодавства про працю 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 p. № 295 « Деякі 
питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджено Порядок 
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю 
(далі – Порядок контролю) та Порядок здійснення державного нагляду за 
додержанням законодавства про працю (далі – Порядок нагляду). 

Відповідно до затвердженого Порядку контролю право на здійснення 
інспекційних відвідувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, 
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових 
відносин мають інспектори праці Державної служби України з питань праці та 
її територіальних органів і виконавчих органів міських рад міст обласного 
значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад. 

У пункті 5 Порядку контролю визначено перелік підстав для здійснення 
інспекційних відвідувань. Такими підставами, зокрема, є звернення працівника 
щодо порушення законодавства про працю, звернення фізичної особи про 
порушення стосовно неї правил оформлення трудових відносин, рішення суду, 
повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних 
органів, інформації органів Державної служби статистики, Державної 
фіскальної служби України, Пенсійного Фонду України, профспілкових 
організацій, а також за рішенням керівника органу контролю щодо виявлення 
неоформлених трудових відносин. 

Порядок контролю передбачає, що у разі виконання у встановлені строки 
припису про усунення порушень заходи щодо притягнення до відповідальності 
не застосовуються, крім випадків, якщо йдеться про факти використання праці 
неоформлених працівників, несвоєчасної виплати заробітної плати або виплати 
її в неповному обсязі, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці. У 
таких випадках заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються 
одразу після закінчення перевірки і одночасно із внесенням припису. 

За письмовою заявою роботодавця інспектори можуть проводити аналіз 
стану дотримання законодавства про працю. За результатами такого аналізу 
роботодавець до відповідальності не притягується. 

Порядком нагляду передбачена процедура виявлення порушень та 
недоліків під час здійснення повноважень з контролю за додержанням 
законодавства про працю виконавчими органами міських рад міст обласного 
значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 
та центральними органами виконавчої влади. 
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4 травня урядовим комітетом було підтримано постанову проекту щодо 
моніторингу земельних відносин. 

«Запуск моніторингу дозволить створити відкриту інформаційну систему, яка 
відобразить реальний стан земельних відносин. Цей проект стане базою для 
розробки економічного механізму регулювання земельних відносин на 
державному та територіальному рівнях», – прокоментував міністр аграрної 
політики та продовольства України Тарас Кутовий рішення Кабміну. 

Постанову «Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу 
земельних відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» було розроблено в Мінагрополітики спільно з Державною службою з 
питань геодезії, картографії та кадастру. 

Метою моніторингу є забезпечення прозорості функціонування земельних 
відносин в Україні та створення відкритої інформаційної системи, яка відображає 
стан їх розвитку. 

Проект передбачає запровадження системи обміну інформацією щодо 
земельних відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
поліпшення якості надання послуг в сфері земельних відносин, поліпшення якості 
управління земельними ресурсами, підвищення інвестиційної привабливості 
земельних ресурсів та покращення бізнес-клімату в сфері земельних відносин. 

Реалізація проекту моніторингу землі передбачає розробку необхідної 
нормативно-правової бази щодо створення та ведення моніторингу земельних 
відносин. 
Джерело: www.agravery.com 

У травні планується запуск 

пілотного проекту з моніторингу 

земельних відносин 

18 квітня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект наказу “Про затвердження Порядку 
оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень 
земельного законодавства”. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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З 1 травня - оновлена програма 

житлових субсидій 

З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня Урядом змін у 
Постанову № 848, в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій. На 
основі змін, у травні органи соціального захисту населення проведуть 
перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній 
період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон. 

Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде 
лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти 
субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.  

 Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних 
причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія. 

Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна 
норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м.  до 
75 кв. м. 

Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи 
дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли 
претендувати на субсидію, оскільки не мали там офіційної реєстрації. 

З травня 2017-го за рішенням Комісії з питань соціального захисту 
населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть 
оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів. 

Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до       
30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого 
самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення 
опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого 
опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого 
самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне 
опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня. 

Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити органи 
соціального захисту населення про наступні зміни: 

-   складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався; 
-  соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на 

роботу, став пенсіонером; 
-  про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень; 
-  набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і 

перейшли на індивідуальне чи навпаки. 
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Всім тваринникам необхідно 

декларувати доходи від продажу 

власної продукції 

Податковим кодексом України передбачено, що при продажі власної 
продукції тваринництва отримані від такого продажу доходи не будуть 
оподатковуватись, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати (за 2016 рік – 137800 грн, у 2017 році – 320000 грн). 
Про це повідомляє прес-служба Асоціації свинарів України. 

Зазначається, що таким фізичним особам також не потрібно отримувати 
будь-яких довідок від сільської чи селищної рад. 

У випадку, якщо сума отриманого доходу перевищує вищезгаданий розмір, 
особа зобов’язана подати до податкової інспекції довідку про самостійне 
вирощування, розведення, відгодівлю продукції тваринництва. Такий документ 
видається в довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем 
податкової адреси (місцем проживання). 

Якщо довідкою підтверджено вирощування продукції тваринництва 
безпосередньо таким громадянином, оподаткуванню підлягає дохід, що 
перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати. Якщо ним це не 
підтверджено, доходи від продажу підлягають декларуванню по закінченні року 
(до 1 травня) та оподатковуються на загальних підставах: податком на доходи за 
ставкою 18% та військовим збором – 1,5%. 
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Джерело: www.shuvar.com 

В Україні суттєво збільшився попит 

на імпортні яблука 

У другій половині квітня Україна суттєво збільшила обсяги 
імпорту десертних яблук. Через скорочення пропозиції в місцевих 
господарствах, оптові компанії та роздрібні мережі ще тиждень тому 
переключились на закупівлю імпортної продукції, насамперед мова йде про 
польські яблука. За даними «Інфо-Шувар», станом на 4 травня 2017 року на 
найбільших оптових майданчиках України ціни на яблука сягнули показників 
13,5-16 грн/кг (0,48-0,57 євро/кг). Вітчизняні яблука коштують 11,0-15,0 грн/кг 
(0,39-0,53 євро/кг). 

Завдяки збільшенню імпорту, вдалося призупинити зростання цін на 
яблука на внутрішньому ринку. Тим більше, протягом вихідних днів, через 
відносно мляву закупівельну активність на ринку, деякі продавці навіть знизили 
ціни на 6-9%. За останні два тижні квітня ціни на десертні яблука в Україні 
зросли майже на 25%. Саме це спровокувало зацікавленість імпортерів. 
Напередодні вихідних імпортні яблука на оптових ринках країни пропонували 
здебільшого за ціною 15-16 грн/кг (0,53-0,57 євро/кг). 

Нагадаємо, в поточному сезоні Україна збільшила обсяги імпорту яблук. 
Станом на березень включно, країна імпортувала близько 15 тис. тонн яблук,а 
це на 3% більше, ніж минулого сезону. Крім того, показник імпорту майже на 
25% перевищив обсяги експорту яблук. Протягом поточного сезону Україна 
продала на зовнішній ринок трохи більше 12 тис. тонн яблук. 

Джерело: www.freshbusinessexpo.com/uk/ 
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Льонарство: відродження традиційного промислу 

Минулого року Україна експортувала насіння льону більш ніж на 27 млн. 
дол. США. Україна має значні перспективи вирощування цієї культури, але для 
розвитку галузі потрібна державна підтримка.  

Льон на території нинішньої України вирощують вже більше двох 
тисячоліть, а піку розвитку льонарство досягло в ХІХ столітті. З моменту 
здобуття незалежності галузь поступово занепадала, однак останніми роками 
спостерігається її поступове відродження. Причому на відміну від наших 
предків, які вирощували льон-довгунець задля виготовлення тканини, сучасні 
аграрії надають перевагу олійному виду льону. 

Світовий попит на льон зростає, а трійка країн-лідерів з вирощування цієї 
культури – Канада, Китай та РФ. У 2014 році їх сумарна частка, разом з 
Казахстаном, склала майже 76 % загального обсягу. Загалом з 2010 по 2014 роки 
об’єми світового виробництва додали 40 %, досягнувши 2,6 млн тонн. Але цього 
однаково недостатньо для забезпечення існуючої потреби майже в 3 млн тонн. 
Крім того позиції Канади, яка є основним експортером льону, були послаблені в 
результаті заборони на ввезення насіння зі слідами ГМО в деякі країни Європи. 
Завдяки близькості України до кордонів ЄС та натуральності української 
продукції, вітчизняні льонарі мають вагомі шанси завоювати нові ринки. 

В Україні до 2014 року врожайність льону-кучерявця, тобто олійного 
льону, стрімко падала: в 2011-му українські аграрії збирали 8,7 центнера з 
гектара, але вже за два роки показник урожайності зменшився на 2 ц/га. Площі 
посівів у цей період теж скоротилися майже вдвічі: з 60,3 до 33,7 тис. га. Однак 
неочікувано для фермерів 2014-й рік показав рекордний урожай – 12,3 центнерів 
з гектара. Внаслідок цього Україна увійшла до десятки країн з найбільшими 
об’ємами вирощування льону і займає 1,6 % у світовій структурі виробництва 
цієї культури. Побачивши переваги, у 2015 році аграрії збільшили посівні площі 
до 62,2 тис. га. 

Причина популярності олійного льону – в широкому спектрі його 
застосування. В насінні льону міститься біля 45-50 % олії, в складі якої є п’ять 
жирних ненасичених кислот – олеїнова, лінолева, ліноленова, пальмітинова та 
стеаринова. Лляну олію використовують в багатьох галузях промисловості: 
харчовій, парфумерній, автомобільній, електротехнічній, авіаційній та 
металообробній, а також у миловарінні та медицині. Насіння льону є цінною 
біологічною добавкою, його вживання сприяє зниженню вмісту холестерину в 
крові. Макуха з насіння олійного льону в своєму складі має біля 40 % протеїнів, 
тож є дуже поживною. З неї виробляють корм для тварин та суміші на корм рибі. 
А завдяки тому, що лляна олія належить до висихаючих олій, з неї виготовляють 
найкращу оліфу. 
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        Як і у випадку з іншими сільгоспкультурами, експортуємо ми переважно 
сировину. Однією з основних проблем галузі є відсутність заводів для 
переробки: всі олійні підприємства зайняті соняшником, ріпаком, соєю. Через це 
аграріям доводиться експортувати насіння, що призводить до втрати 
потенціальних прибутків. Україна продає льон 45 країнам, а найбільші партії 
закуповують В’єтнам, Єгипет, Туреччина, Польща та Австрія. 

Але й тут існують певні труднощі: експортне мито складає 10 %, що є 
досить відчутним для кишені аграріїв та зменшує конкурентоспроможність 
українських виробників насіння. У травні минулого року було подано 
законопроект №4737 щодо зменшення розміру мита, зараз він знаходиться  на 
розгляді у Верховній Раді. Зниження податку на експорт переробленої продукції 
також допомогло б залучити інвестиції до галузі. 

Відродженням льонарства на Житомирщині займається аграрна компанія 
“Зоря”. З приходом у 2013 році нової власниці підприємство вже за рік досягло 
кращого в регіоні врожаю олійного льону та змогло налагодити прямий експорт 
продукту. Загалом у Житомирській області усього за три роки вдалося 
збільшити посіви олійного льону в десять разів: з 320 га до майже 3 тис. га. 

Якщо ситуація з олійними сортами потроху налагоджується, то 
вирощування льону-довгунця переживає стагнацію. Посівні площі цього виду 
льону, який використовують у текстильній промисловості, за останні 25 років 
зменшити аж у 85 разів! На початку 1990-х Україна виробляла 15 % світових 
обсягів льоноволокна, а вже у 2011 році частка нашої країни складала всього 
0,1%. Варто зазначити, що дефіцит лляного волокна на світовому ринку навіть 
більший, ніж олії цієї рослини, адже льону-довгунця сіють значно менше. В 
Україні цю культуру сьогодні вирощують лише у трьох областях: Чернігівській, 
Сумській та Житомирській. 

Хоча переробка льону на волокно потребує додаткових витрат, це дуже 
вигідна справа. Для порівняння: у 2015 році було експортовано 42 тис. тонн 
насіння олійного льону на суму понад 16 млн дол США, а лляного волокна за 
кордон продали всього 962 тонн, але отримали за нього 1,3 млн. дол. США 
Додатковий стимул вирощувати льон-довгунець з’явився у 2015 році, коли в 
країнах ЄС вступила в силу вимога використання для оздоблення салонів авто 
матеріалами виключно натурального походження. Крім того, із льону-довгунця 
теж можна виготовляти олію. Відсоток її у зернах цього виду менший ніж в 
насінні кучерявця, але все ж це може стати додатком до прибутків за 
льоноволокно. 

Найбільшим виробником льону-довгунця 
в Україні є компанія “Лінене оф Десна”, що 
належить Мішелю Терещенко.  Вона працює 
за повним циклом виробництва, починаючи з 
вирощування льону та первинної переробки 
сировини і закінчуючи виробництвом   
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натурального льонопенькового шпагату та мотузки, розсипного утеплювача 
(костриця льону).  У 2016 році вперше за часи незалежності України компанія 
виготовила 100% лляне полотно з глухівського льону врожаю 2015 року. Річний 
обсяг виробництва льоноволокна складає до 1000 тонн, більша частина йде до 
країн Європи та Азії. 

Особливості вирощування льону: потрібно дотримуватися правил сівозміни 
та слідкувати за підживленням. 

Тим, хто планує займатися вирощуванням льону, слід врахувати ряд 
особливостей цієї рослини. По-перше, льон потребує частих сівозмін: не можна 
висаджувати цю рослину на одному місці більше трьох років поспіль. 
Повернутися до тих самих площ можливо лише через 5–7 років. Якщо не 
дотриматись цієї вимоги, урожай може загинути ще під час сходів. Причиною 
такого явища є так звана «льоновтома»: у ґрунті накопичується шкідлива 
мікрофлора. По-друге, для засівання льоном найбільше підходять землі, де перед 
цим росла озима пшениця чи овес після картоплі. До речі, для пшениці льон є 
бажаним попередником, він підвищує її врожайність на 10 %. В сівозміні льоном 
можна замінити ярий ріпак. 

Що стосується підживлення ґрунту, то для такої культури краще підходять 
органічні добрива, а саме розмолотий пташиний послід, який потрібно вносити 
восени. З азотними добривами слід бути обережними: льон до них дуже 
чутливий. Надлишок азоту при вологій погоді може викликати вилягання 
стеблостою, а за умов посухи льон піддасться підгорянню. 

Україна має великий потенціал розвитку льонарства, до того ж ця ніша 

світового ринку заповнена не повністю, тому експортні можливості широкі. Але 

значно вигідніше було б не лише вирощувати, а й переробляти льон в Україні. 

Сьогодні ж бачимо, що аграрії продають за кордон переважно сировину – 

насіння. З 2014 року почалось поступове відродження галузі, посівні площі як 

льону-довгунця, так і олійних сортів, зростають. За умови підтримки держави та 

інвестування в льонопереробку наша країна може повернути собі славу світового 

лідера галузі. 
Джерело: www.bakertilly.ua 
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Умови гармонійного розвитку сільського 

господарства та сільських територій 

Анатолій Биць, голова Асоціації фермерів та приватних 

землевласників Бродівського району Львівської області 

Олександр Кухарук, науковий співробітник, Заслужений 

працівник сільського господарства, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Олександр Сидорчук, академік Національної академії  

аграрних наук України 

Адміністративно-територіальна реформа покликана прискорити соціально-
економічний розвиток територіальних громад, зокрема, сільських територій 
України. Основним чинником цього розвитку є наповнення їх місцевих бюджетів, 
яке значною мірою залежить від зайнятості сільського населення та ефективності 
сільськогосподарського виробництва на відповідних територіях. А тому пошук 
шляхів максимального досягнення даних показників стосовно кожної 
територіальної громади є однією з основних функцій як самих громад, так і 
держави, виконання якої вимагає усвідомлення (знання) членами суспільства 
(громад) законів соціально-економічного розвитку та впливу на нього як 
організаційно-технологічних так і організаційно-правових підстав 
сільськогосподарського виробництва. В іншому разі суспільство (його члени) не 
здатне оцінити цінність (корисність) відповідних реформ, що зумовлює недовіру 
до реформаторських урядів, а відтак сумніви щодо доцільності перебування їх 
при владі. Як переконує багаторічний досвід реформування сільського 
господарства України, об’єктивні організаційно-технологічні та правові підстави 
цього розвитку не були достатньо науково обґрунтовані та донесені до 
сільськогосподарських товаровиробників, що зумовило їх дезорієнтацію, 
підтримку фальшивих гасел та в кінцевому результаті пошук багатьма селянами 
«щастя» в інших державах. 
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Дезорієнтаційний процес, на жаль, продовжується і дотепер, а об’єктивні 
соціально-економічні закони розвитку сільського господарства та їх вплив на 
розвиток сільських територій недостатньо висвітлюються ні на шпальтах газет, 
ні на телебаченні, ні в студентських аудиторіях. Натомісць, пересічному 
українцю доноситься інформація про те, що ринок землі уможливить 
бурхливий розвиток, так званого, аграрного бізнесу, а що від цього отримають 
сільські жителі держави – пояснення замовчуються (відсутні). У цьому разі 
вирваний із контексту системного (гармонійного) розвитку сільського 
господарства і сільських територій один із його чинників «обіг землі», який 
замінено на «ринок», подається як засіб швидкого зростання. Чому так 
відбувається? 

Сьогодні переважній більшості українцям стає зрозумілим пройдений 
шлях творення нашої держави. На жаль, він був таким, що більшість 
посадовців законодавчої, виконавчої та судової влади підпорядковувалися 
олігархічному бізнесу, лобіювала його інтереси, що зумовлювало занепад 
малого та середнього бізнесу, зубожіння переваженої більшості населення, 
зокрема, сільського. Тобто, в Україні через об’єднання влади та олігархічного 
бізнесу соціально-економічний розвиток держави загальмувався. Позбутися 
цього можна за умови розділення влади та бізнесу, а також орієнтування його 
на малі та середні організаційні форми. Ця аксіоматична теза декларується 
сьогодні більшістю політичних партій, які, на жаль, не розкривають дорожньої 
карти вирішення даного питання. Однією із причин такого стану справ є 
відсутність ґрунтовних наукових знань стосовно ефективного напряму 
реформування як сільського господарства, зокрема, так і розвитку сільських 
територій загалом. Ці знання відсутні, на нашу думку, тому, що чинні політики 
та урядовці здебільшого зорієнтовані на розвиток великого агробізнесу, 
піклуються про власний бізнес чи то безпосередньо, чи опосередковано за 
винагороду на догоду латифундистам, не приділяючи належної уваги 
вирішенню проблеми розвитку держави. А тому, сьогодні не просто знайти 
серед економічних та управлінських наукових праць публікації стосовно 
виходу українського села із системної кризи. 

Наші західні партнери, зокрема, Міжнародний валютний фонд (МВФ), 
ставлять здебільшого за мету здійснити в Україні такі реформи, які б 
забезпечили швидке повернення наданих нам кредитів. Даний процес можна 
забезпечити різними шляхами, які зводяться до реформування складових 
економіки держави, зокрема, її аграрної галузі. На жаль, ми декларуємо шлях 
на основі якомога повнішого та швидшого використання її природного 
потенціалу. При цьому питання розвитку українського села фактично не 
розглядається.  

Не заперечуючи того, що економіка держави значною мірою 
підтримується сьогодні економікою аграрного сектора, слід не забувати, якою 
суспільною ціною це досягається.  
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Мусимо відкрито говорити, що економічний розвиток сільського господарства 
України досягнуто за рахунок соціального занепаду села. Зауважимо, що державні 
органи виконавчої влади цей системний соціально-економічний процес 
здебільшого замовчують, а лише вириваються з контексту обсяги виробництва 
зернових та олійних культур, які продаються на експорт. 

І хоча владні партії та профільне Міністерство періодично ставлять за мету 
розвивати фермерство, що, до речі, було відзначено у коаліційній угоді, однак 
державної цільової програми саме такого розвитку ще не розроблено. Натомість, як 
уже згадувалося, основною задачею владних партій, на жаль, є створення ринку 
землі. Немов би цей ринок дасть змогу розвинути сільське господарство на 
фермерських засадах. З огляду на фінансовий стан більшості фермерів, а також 
стан банківської системи України, сьогодні однозначно можемо стверджувати, що 
за таких умов фермерство в державі буде занепадати ще більшими темпами ніж 
воно занепадає за роки незалежності, зокрема, за останні роки (рис. 1). 

Рік 
Рис. 1. Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств 

Кількість 
сільськогосподарських 

підприємств,шт.  

Аксіоматичним твердженням є те, що занепад села зумовлений занепадом 
малого і середнього бізнесу його жителів. Про це свідчить не лише щорічне 
зменшення кількості сільськогосподарських підприємств в Україні, але й 
зменшення поголів’я корів та виробництва молока (рис. 2). 
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Рис.2. Динаміка поголів’я корів (а) та виробництва молока  

(б) у всіх категоріях господарств 

Тобто, мусимо констатувати, що сільському господарстві України 
продовжується системна криза, яка характеризується зменшенням кількості 
сільськогосподарських підприємств та занепадом села, а «успіхи» у виробництві 
та експорт зернових і олійних культур хоча і є важливим елементом економіки 
держави на даному історичному етапі її становлення, водночас вони є причиною 
цього занепаду. У цьому разі проявився об’єктивний закон «дикого» бізнесу, який 
має враховуватися (регулюватися) державними інститутами. На жаль, такого 
регулювання поки що не відбувається, хоча, як уже зазначалося, декларується 
потреба розвитку малого і середнього бізнесу на селі. Лише декларування без 
практичного регулювання відповідного процесу дає змогу латифундиським 
очільникам державних інституцій відтерміновувати соціально орієнтовану 
реформу аграрного сектора економіки держави і за цей період продовжувати 
здебільшого по-хижацьки (на мінеральній основі) експлуатувати Богом даний 
ресурсний потенціал сільського господарства України, що зумовлює його 
деградацію (забруднення та суттєве зменшення вмісту гумусу у ґрунті). 

Саме наукове обґрунтування системних заходів з переводу аграрної 
економіки з лантифундистської до соціально-економічної моделі має стати 
невід’ємною складовою подальшого її реформування. Ці заходи мають 
враховувати результати подібних реформ, які проведені у розвинутих країнах 
світу, зокрема, у ЄС. Найважливішим відправним моментом розроблення 
відповідних засад є створення (удосконалення) законодавчої бази щодо 
обмеження на обсяги земельних угідь (ресурсів), якими може володіти 
сільськогосподарське підприємство. Кожне таке підприємство має 
контролюватися відповідними органами територіальних громад як щодо якості 
використання земельних ресурсів, так і сплати податків. 
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Невід’ємною складовою наукового обґрунтування заходів із запровадження 
моделі соціально-економічного розвитку сільського господарства і сільських 
територій є удосконалення законодавчої бази зі створення та функціонування 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. На жаль, як переконують 
результати аналізу чинної законодавчої бази з цього питання, вона є 
недосконалою як щодо їх становлення, так і функціонування. Водночас, слід 
розуміти, що становлення малого та середнього бізнесу на селі без створення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які є основною його 
конкурентоспроможності, неможливе. 

Слід зазначити, що агрохолдинговий бізнес, розуміючи свою природу та її 
негативний вплив на соціальний розвиток відповідних громад, робить в останні 
роки спроби залучення сільського населення до аграрного виробництва, зокрема, 
до ягідництва, овочівництва та молочного тваринництва. З цією метою ними 
створюються обслуговуючі формування, які забезпечують дрібних 
сільськогосподарських виробників необхідними послугами, що дає змогу 
отримувати господарствам населення певний економічний зиск. Такі формування 
агрохолдинги називають кооперативами, що на наше переконання, є 
неприпустимо, оскільки задача цих кооперативів – отримання прибутку. А це 
означає, що господарства населення мусять забезпечити цей прибуток. Його 
величина (обсяг) визначається не господарствами населення, а агрохолдингами, 
що гальмує підприємницьку ініціативу селян. Оцінюючи позитивно ініціативу 
агрохолдингів та інших (здебільшого переробних) формувань щодо забезпечення 
зайнятості сільського населення, слід однозначно розуміти, що до реальної 
кооперації вона ніякого відношення не має. Називати таку економічну форму 
(модель) кооперацією не можна, оскільки вона відмінна від реальної кооперації, 
коли обслуговуючі кооперативи є неприбутковими. 

Аналіз процесів становлення та функціонування наявних 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів свідчить про їх складність на 
бюрократичну заангажованість фіскальних органів, зумовлену, як зазначалося, 
недосконалістю чинних відповідних організаційно-правових засад. Стосовно 
процесу їх становлення, то, на наш погляд, сьогодні в Україні він може 
відбуватися лише за наявності відповідної державної цільової програми. В 
іншому разі малий та середній бізнес на селі буде і надалі занепадати – щорічно 
кількість ліквідованих суб’єктів господарювання домінуватиме над кількістю 
створених. Аналіз нещодавно розробленої концепції розвитку сільського 
господарства нашої держави свідчить, на жаль, що нею не ставиться за мету 
розвинути сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Це не дасть змогу 
забезпечити конкурентоспроможність продукції, виробленої фермерськими 
господарствами, що зумовлюватиме їх занепад. 

Розглядаючи наукові засади розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів і фермерства, слід означити пріоритетні сектори (галузі), які б 
уможливили зайнятість сільського населення без значних капітальних вкладень. 
До таких секторів належать молочне тваринництво, овочівництво, ягідництво та 
садівництво. Що стосується виробництва продукції рільництва, то його розвиток 
на засадах кооперації у сучасних українських умовах, коли на ринку домінують 
агрохолдинги, вимагає спеціального аналізу та наукового обґрунтування.  
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Узагальнюючи сказане, приходимо до висновку, що домогтися гармонійного 
розвитку за соціально-економічною моделлю сільського господарства та 
сільських територій можливо лише за умови зайнятості сільського населення, 
основою якої є становлення малого та середнього аграрного бізнесу. Він є 
конкурентоспроможним лише за кооперованого виробництва 
сільськогосподарської продукції. Відсутність кооперації на селі є однією з 
причин його зубожіння та занепаду. Агрохолдингове виробництво 
сільськогосподарської продукції не сприяє розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Занепад молочного тваринництва, зокрема, у 
господарствах населення, значною мірою зумовлений нехтуванням бізнесовою 
діяльністю приватних молокопереробних підприємств економічних інтересів 
виробників молока, а також відсутністю системного державного стимулювання 
створення організаційно-технологічних підстав, що забезпечують прибутковість 
виробництва молока господарствами населення. Розвиток кооперативного 
виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами 
(малим та середнім агробізнесом) вимагає розроблення та реалізації відповідних 
державних та регіональних цільових програм, наукові засади яких мають 
базуватися на розкритті впливу організаційно-технологічних та правових 
підстав на соціально-економічні показники функціонування та розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників. Розроблення наукового супроводу цих 
програм має стати справою честі вчених наявних регіональних аграрних 
наукових установ та закладів освіти. Політична воля коаліційних партій та 
створеного ними уряду має лягти в основу гармонійного розвитку сільського 
господарства та сільських територій. 

Повна версія статті у друкованій версії видання. 
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Обґрунтування ведення ефективного  

 рибництва у Львівській області 

Реформування виробничих відносин, форм господарювання і власності на 
майнові земельні та водні ресурси в агропромисловому комплексі зумовлюють 
прискорений розвиток соціальних та економічних процесів у галузі рибництва, 
координувати які в своєрідних умовах переходу до ринкової економіки, особливо 
складно. На сьогодні ще немає в достатній кількості  передуючих практичних 
розробок, наукових рекомендацій та обґрунтувань, щодо ведення галузі 
рибництва і аквакультури, особливо в регіональному аспекті. Не вистачає досвіду 
та знань для вирішення нових проблем сучасного розвитку галузі рибництва при 
одночасному загостренні традиційних. Тому активне та вміле запозичення і 
використання досвіду інших країн і регіонів у вирішенні подібних ситуацій при 
одночасному послідовному налагодженні господарювання в умовах нашої 
області. 

Останніми роками обідніла наша голуба нива. Немає колишнього 
різноманіття продуктів морських та прісноводних водойм. Можна зрозуміти тих, 
хто зі скорботою говорить про нинішній стан водойм і згадує про їх колишнє 
багатство. Звичайно такий стан нікого не радує. Проте, будьмо справедливі, це 
сталося не миттєво, а поступово накопичувалось роками. Хоча основна причина 
це неврегульованість відносин в питаннях промислового ведення 
рибогосподарської галузі. Значну роль тут відіграють економічні негаразди та 
фінансовий стан рибних господарств, тому і знижується продуктивність наших 
водойм. Крім того дія природних і штучних факторів на довкілля рибоводних 
водойм здійснюється протягом тривалого часу їх експлуатації і посилюється при 
сумісному прояві відповідних процесів. Через відсутність скоординованої 
системи інформації про утворення, нагромадження і утилізацію відходів у 
водоймі склалась серйозна проблема екологічного стану. Для одержання 
екологічно безпечної рибної продукції необхідно розробити систему методів 
регулювання процесів, які проходять у водних екосистемах. Розробка стратегії та 
раціонального водокористування повинна здійснюватись на основі комплексних 
екологічних досліджень – одночасне дослідження стічних вод в джерелі 
постачання, ставової води, ґрунту, риби, а також проведення гідрологічних, 
гідрохімічних, гідробіологічних та ветеринарно-санітарних досліджень, 
благоустрій і технічний стан водойм та гідроспоруд на них. 
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Реформування виробничих відносин, при докорінній зміні форм 
господарювання і власності на майнові земельні та водні ресурси в 
агропромисловому комплексі призвели до сповільненого розвитку соціальних та 
економічних процесів у галузі рибництва, координувати які в своєрідних умовах 
переходу до ринкової економіки, особливо складно. На сьогодні в нас, ще дуже 
повільно впроваджуються передові науково-обгрунтовані, випробувані 
виробництвом розробки та рекомендації. Незадовільний фінансово-економічний 
стан країни в цілому призвів до нестачі якісного кадрового забезпечення галузі, а 
тим самим досвіду та знань для вирішення нових проблем сучасного розвитку 
галузі рибництва при одночасному загостренні традиційних. 

На сьогоднішній день існує єдиний шлях розвитку рибних багатств області – 
це консолідація, а не конфронтація усіх причетних до галузі суб’єктів незалежно 
від форм власності та адміністративної приналежності. Ці структури повинні 
виробити спільний напрям роботи для зариблення усіх існуючих та придатних 
для ведення рибництва водойм, проведення меліоративних робіт та реконструкції 
водного господарства, інтродукції нових високопродуктивних та екологічно-
пластичних видів риби та розвитку аборигенної іхтіофауни. 

 
Природньо-екологічні умови для розвитку рибного господарства в умовах 

Львівської області 
Львівщина одна з областей яка надзвичайно багата водними ресурсами, 

розташована у західній частині держави і відноситься до ІІІ зони рибництва.                       
Із загальної кількості озер та ставів переважають руслові стави з дамбами.                        
В долині річки Верещиця знаходиться близько 90 ставів загальною площею 1300 
га. У пониззі річок Стрий та Свіча налічується до 120 ставів загальною площею 
936 га. 

Південно-західна частина області гориста, решта території-переважно 
рівнинна. Основними водостоками є річки Дністер та Західний Буг, причому у 
межах області знаходяться вершини річок та їх притоки. Загальна довжина річок 
та їх приток складає близько 2000 км. Річкова мережа розвинута добре. Річки, 
струмки і підземні джерела південно-західної частини мають гірський характер й 
придатні для вирощування лососевих риб (форелі). Річки басейну Західного Бугу 
мають переважно рівнинний характер. Значна кількість рибних господарств 
розташована у центральній частині області навколо м. Львова, але ряд 
господарств знаходиться у віддалених районах (Бродівський, Стрийський, 
Яворівський). 

Загальний фонд водойм області складає 42,5 тис. га, в тому числі річки та 
природні водотоки 12,8 тис. га, меліоративні канали, штучні водотоки 14,6 тис. 
га, прибережні озера, замкнуті річкові водойми 1,3 тис. га і лише під ставами 8,6 
тис. га, штучні водосховища 5,2 тис. га. Протяжність ділянок річок, що 
використовуються для промислового вилову риби складає 500 км. 
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Стави на Львівщині розміщені в 
басейнах річок Дністер та Західний Буг у 
місцевості з порізаним рельєфом. У 
стави вода стікає з полів, населених 
пунктів, господарських об’єктів. Стави 
через ці особливості рельєфу 
замулюються. Глибина їх невелика, 
рівномірна, ґрунтові води розміщені 
високо і беруть участь у водопостачанні 
ставів. Через такі особливості сильно 
розвинута вища водна рослинність, 
особливо груба надводна. Фітопланктон і 
зоопланктон розвиваються помірно. 

Річкове рибництво 
Великі водойми досить широко представлені в умовах нашої області.                         

На сьогодні є всі можливості для їх розширення, переобладнання і створення 
нових акваторій річок, їх приток, струмків, меліоративних каналів для розвитку 
рибного господарства. Розглядаючи усесторонні аспекти рибництва та 
порівнюючи його з традиційним ставовим є очевидна необхідність орієнтуватись 
на річкове рибництво, яке є ресурсозберігаючим, і головне, передбачає 
виробництво товарної риби за рахунок використання природних кормових 
ресурсів. Для цієї роботи найбільш придатні Добротвірське та Сокальське 
водосховища на річці Західний Буг. У разі оптимального підбору певних видів риб 
для вирощування в полікультурі, раціональному використанні природних 
кормових ресурсів, злагоджених діях природоохоронних організацій, ці рибні 
господарства на зразок РМС (рибомеліоративні станції) можуть ефективно 
функціонувати, забезпечуючи частково живою рибою жителів області. Крім 
вищезгаданих водосховищ, у цьому напрямі повинні працювати і інші 
водосховища, що знаходяться на території області. 

Ставове промислове рибництво 
Ставовий фонд Львівської області складає 8,6 тис. га водного дзеркала. 

Найбільша площа ставів у підпорядкуванні ПП Львівський облрибкомбінат – 5,6 
тис. га та Львівська дослідна станція ІРГ НААНУ – 0,36 тис. га. Ці два 
господарства, з точки зору технології рибництва, є повносистемними, 
вирощування риби проходить по замкнутому циклу від проведення нересту до 
вирощування цьоголіток, товарної продукції та плідників багатьох видів коропа і 
його гібридних форм для своїх потреб та  ставових господарств регіону, різних 
форм власності. Крім того, одне з основних завдань їх діяльності полягає у 
вирощуванні племінного рибопосадкового матеріалу для задоволення потреб не 
лише області, а й інших рибних господарств за її межами. Щоб переконатись у 
спроможності цих господарств виконувати програмні завдання щодо розвитку 
рибництва в області та власні виробничі функції, необхідно проаналізувати дані 
щодо категорій ставів. 
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Із 8600 га водної площі цих господарств нерестові стави займають 0,2%. Цієї 
площі достатньо для одержання 410 млн. личинок промислових видів риби. Такої 
кількості рибопосадкового матеріалу достатньо для зариблення водойм області, 
якщо за основу брати 50% вихід однорічок від чисельності посаджених на 
вирощування мальків. Ці господарства могли б щорічно вирощувати 205-210 млн. 
однорічок. Певний внесок у цю справу вкладатимуть Миколаївська (94,5 га) та 
Рава-Руська рибоводно-меліоративні станції, які щорічно можуть вирощувати 
понад 5 млн. річняків, також сюди можна долучити окремі рибні дільниці 
обласного рибного комбінату. 

Бажано, щоб у цьому напрямі працювали також  деякі приватні фермерські 
та реформовані господарства області, у яких можна буде виростити значну 
кількість рибопосадкового матеріалу та товарної продукції.  

На теренах області є можливість щорічно отримувати  близько 210-215 млн. 
екземплярів посадкового матеріалу і 7,0-8,0 тис. тон товарної риби. 

Присадибне рибництво 
 Присадибною водоймою нині нікого не здивуєш. Ставок на обійсті не тільки 

дає змогу покращувати мікроклімат, естетичний вигляд садиби, зрошувати сад-
город, а й розводити та вирощувати рибу. 

Для водозабезпечення при цьому використовують струмки, джерела, 
невеликі потічки. Для зариблення посадковий матеріал коропа, білого амура, 
товстолобика, лина, карася, щуки, судака, сома, в окремих випадках і форель, 
можна, придбати у господарствах розплідниках та в приватних господарствах 
різних форм власності. 

Виконання цих завдань націлюватиме індивідуальних власників, які мають 

можливість цим займатись, до плідної науково-обгрунтованої роботи. Практично 

доведено, що з одиниці площі водного дзеркала, у разі вмілого господарювання, 

можна отримувати більшу кількість продукції, як із відповідної площі кращих 

чорноземів. При тому, що м’ясо риби, яке вирощуватиметься, містить до 20% 

білку, ставове присадибне рибництво набиратиме суттєвого значення у 

забезпеченні жителів цінною дієтичною продукцією. 
 Спортивне та любительське рибальство 

Одне з наймасовіших видів спорту та активного відпочинку громадян, яке в 
останні роки сильно пропагується, активно розвивається і до певної міри 
стимулюється.  

Промисловим рибальством в області освоєно найбільші водойми та 
водосховища спеціального призначення, де проходять виробничі процеси, але це 
не заважає вирощувати в них рибу. Тому велика кількість водойм, на яких не 
ведеться промислове вирощування риби, використовуються риболовами-
любителями. Це в першу чергу, малі водосховища, притоки річок, приватні 
водойми та стави реформованих господарств. Метою цьому повинно бути 
впорядкування спортивного і любительського рибальства та збір коштів на 
відтворення рибних запасів водойм. 
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Заходи щодо виконання завдань  

у рибництві та аквакультурі 

Намічені заходи зобов’язують максимально 
використовувати кожен гектар площі ставу, 
технічного водоймища, водосховища, проточної 
води річок, струмків для вирощування товарної 
риби, цьогорічок і річняків та відтворення і 
нарощування рибних запасів тепловодних і 
холодноводних об’єктів прісноводної 
аквакультури області, незалежно від їх відомчого 
підпорядкування. З цією метою слід здійснити 
низку заходів в такому напрямі: 

- Приведення до належного стану технічної документації, щодо відведення 
землі, права власності, користування водою, екологічною і санітарною службами 
до подальшої роботи з рибою. 

- Реконструкція, капітальний ремонт та відновлення ставів і гідроспоруд на 
них за рахунок коштів рибних господарств, приватних осіб (фермерів), кооперації 
промислових підприємств з метою створення сучасного повноцінного ставового 
фонду  господарств. 

- Забезпечення рибопосадковим матеріалом коропа, коропо-сазановим 
гібридом, білим амуром та білим і строкатим товстолобиками, як додаткові 
об’єкти полікультури - личинка щуки, судака, окуня, європейського сома та інших 
об’єктів прісноводної аквакультури. 

- Надання практичної і консультаційної допомоги, щодо фаховості ведення 
рибництва, придбання органічних і мінеральних добрив, якісних та повноцінних 
комбікормів для всіх вікових і видових груп вирощуваних риб. 

- Допомога в процесах механізації по догляду за ставами, рибою, засобами 
годівлі, вилову і при необхідності переробки 

- Сприяння в переході на сучасні енергозберігаючі і економічно 
обґрунтовані,   форми ведення рибного господарства. 

- Подальша реорганізація в питаннях забезпечення населення області живою 
та свіжою рибою протягом всього року за рахунок коштів підприємств, приватних 
осіб. Ритмічна робота живорибних баз, зимувальних комплексів та ін. 

- Впорядкування любительського і спортивного рибальства та реконструкція 
спортивно- риболовецьких, відпочинкових баз. 

- Недопущення забруднення водойм стоками промислових, комунальних,  
переробних і інших підприємств для створення нормальних природно-
екологічних умов, відтворення і вирощування риби в ставах та природних 
водоймах. 

- Сприяння природоохоронним службам у наведенні порядку в питаннях 
браконьєрського вилову риби. 
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 - Створення сприятливих умов для 

підтримання стабільного рівня води в 

природних водоймах за рахунок 

регулювання її на руслах річок, що дасть 

можливість ефективного проведення 

нересту риби.  

Система ветеринарно-санітарних та лікувально-профілактичних  

заходів щодо ведення рибництва 

Виконання завдань які ставляться перед рибництвом та аквакультурою, 
передбачає збільшити щорічне виробництво та споживання риби приблизно у 2-3 
рази. Цього рівня можна досягти на основі усесторонньої інтенсифікації 
виробництва. При цьому у водоймах необхідно створити специфічні умови для 
формування природної кормової бази та одночасно епізоотологічної ситуації. 

Основним завданням ветеринарно-іхтіопатологічної служби є створення в 
рибоводних водоймах стійкого, епізоотологічного і токсикологічного 
благополуччя та забезпечення оптимальних екологічних і зоогігієнічних умов 
середовища на усіх етапах вирощування риби. Це можливо у разі своєчасного і 
доброякісного виконання усього комплексу профілактично-лікувальних заходів. 

В основі системи цих заходів при вирощуванні риби поряд із загальними 
ветеринарними, рибоводно-біологічними та агромеліоративними заходами 
передбачено перш за все, високий рівень рибоводної та ветеринарно-санітарної 
культури виробництва. Створення у водоймах екологічних та зоогігієнічних умов 
за рахунок припинення забруднення стоками з об’єктів та суб’єктів господарської 
діяльності. 

Переробка продуктів рибництва та проблеми збуту продукції 
Замкнутий цикл, або виробництво риби в системах УЗВ. Про таку систему 

виробництва говориться не вперше, адже на сьогодні всі Європейські держави 
основну продукцію рибництва та аквакультури виробляють саме за такими 
системами і технологіями. Адже при цій системі якість продукції залишається 
хорошою, з високою економічною ефективністю та рентабельністю. Виконання 
програми базується на підвищенні якості рибної продукції, що стане 
пріоритетним питанням для галузі. Виробництво та переробка риби і отримання з 
неї продукції високої якості має велике значення під час її реалізації на 
внутрішньому, а в перспективі і міжнародному ринках. Споживачі на даному 
етапі за результатами досліджень визначають ціну та якість, як найбільш важливі 
чинники при купівлі риби та продукції з неї. 

Багато держав, виробляючи рибну продукцію постійно шукають ринки збуту 
для своїх виробів. Україні та нашій області зокрема, слід також шукати ринки 
збуту. Але для цього необхідно досягти високого рівня щодо якості риби та 
рибної продукції згідно міжнародних вимог.  
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В цьому напрямі необхідно налагодити контроль з боку обласної влади, які 
будуть надавати інформацію про національні та міжнародні стандарти, та 
запроваджені зміни до них. Тісна співпраця виробника рибної продукції та 
органу державного контролю забезпечуватимуть ринок продуктами харчування 
високої якості. В області планується сприяти роботі переробного цеху на базі 
ПП “Львівський облрибкомбінат”, Західної  рибної компанії. Долучити до 
роботи окремі потужні рибні господарства, різних форм власності, та 
рибопереробні цехи для створення товариства з значними виробничими 
потужностями.  

Наявність водних ресурсів, 

що входять до адміністративно-територіальних одиниць 

га 

№ 

з/п 

 

Назви районів 

 

Всього 

Річки та 

струмки 

Штучні 

водотоки 

(канали) 

Озера, 

замкнуті 

водойми 

 

Стави 

Водо-

сховища 

1 Бродівський 1477 294 501 104 579 - 

2 Буський 1982 308 1299 42 327 6 

3 Городоцький 2664 240 612 49 1764 - 

4 Дрогобицький 2094 943 548 52 142 410 

5 Жидачівський 2917 1327 713 205 535 137 

6 Жовківський 2847 345 1662 71 478 291 

7 Золочівський 1300 52 840 27 380 - 

8 Кам’янка-Бузький 2558 301 1119 5 326 807 

9 Миколаївський 2494 581 733 111 1024 45 

10 Мостиський 1040 390 491 - 159 - 

11 Перемишлянський 835 189 453 - 182 10 

12 Пустомитівський 1731 355 766 63 37 511 

13 Радехівський 1488 134 974 27 310 43 

14 Самбірський 2547 1293 999 91 154 10 

15 Сколівський 1029 1024 3 3 - - 

16 Сокальський 4400 870 1854 260 324 1094 

17 Старосамбірський 1688 1385 136 - 55 113 

18 Стрийський 2085 1069 419 65 420 113 

19 Турківський 1267 1220 1 - 10 6 

20 Яворівський 3960 454 507 23 1348 1628 

21 м.Львів 118 17 17 56 5 24 

По області: 42499 12791 14647 1254 8559 5248 

 

Таблиця 1  

Орієнтовна площа забезпеченості водними ресурсами в різних районах 

Львівської області, га 

Складено автором 
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Навчальний семінар у  Львові від компанії “Байєр” 

«Eфективний збут як основа підвищення прибутковості  

і фінансової стабільності аграрного підприємства 

Якщо ви керівник агропідприємства або фахівець зі збуту і ви бажаєте 
підвищити та покращити рівень продажів вашої компанії, запрошуємо вас на 
навчальний семінар, який проводять компанія «Байєр», Міжнародна Фінансова 
Корпорація та ІА «АПК-Інформ»: «Ефективний збут як основа підвищення 
прибутковості і фінансової стабільності аграрного підприємства». 

Серед спікерів – аналітики ІА «АПК-Інформ», менеджери із закупівель 
переробних підприємств, трейдери. 

Участь у семінарі надасть вам можливість: 
Зрозуміти базові причини втрати прибутковості при реалізації зернових та 

олійних культур. 
Розглянути на реальних прикладах переваги та недоліки різних стратегій 

збуту. 
Вивчити досвід трейдерів та переробників у торгівлі с/г продукцією. 
Ознайомитись із новим ресурсом «Байєр Агромаркетинг», що надає 

актуальну ринкову інформацію для підвищення ефективності збуту. 
Загальна тривалість семінару 3 години. 
Захід у Львові відбудеться 18 травня 2017 р.  Участь безкоштовна, кількість 

місць обмежена, попередня реєстрація обов’язкова. 
Cконтактуйте з нами для отримання безкоштовного запрошення та 

детальної інформації про місце проведення події: ІА «АПК-Інформ»,  телефон: 
+380 562 320795, Марія Погребняк, електронна пошта: reklama@apk-inform.com 
Джерело: www.apk-inform.com 

 

IV Національний день саду на базі корпорації 

“Агропродсервіс” 

01 червня на базі корпорації “Агропродсервіс” (с. Настасів, Тернопільська 

область) відбудеться IV Національний День Саду, який стане майданчиком для 

спілкування та обміну досвідом представників усієї садівничої галузі, 

досвідчених експертів, науковців та практикуючих консультантів. 
IV Національний День Саду - це визначна подія у галузі садівництва 

України, що згуртує разом понад 300 учасників, серед яких власники, керівники 

та агрономи передових садівничих підприємств, визнані експерти, 

представники громадських об’єднань, комерційних компаній, державних 

установ. Детальна інформація та реєстрація учасників: 

http://gardenday.com.ua/2017/ukr 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз 14,00 14,50 15,00 

Капута білокачанна 8,00 9,50 11,00 

Капуста білоголова рання 12,00 13,00 15,00 

Салат 60,00 60,00 60,00 

Картопля стандарт 4,00 5,50 6,50 

Морква 9,00 9,00 9,00 

Буряки столові 2,50 3,00 3,00 

Кабачок 35,00 35,00 35,00 

Капуста пекінська 30,00 30,00 30,00 

Помідор салатний 
червоний 

45,00 45,00 45,00 

Цибуля зелена 30,00 30,00 30,00 

Редиска пуч. 6,00 6,00 6,00 

Цибуля ріпчаста  жовта 3,50 4,80 6,00 

Перець солодкий 
кубовидний червоний 

60,00 60,00 60,00 

Цукор 16,00 16,50 17,00 

Гриб глива 30,00 30,00 30,00 

Гриб печериця 26,00 26,00 26,00 

Волоський горіх , ядро 160,00 160,00 160,00 

Яблуко Голден 12,00 13,00 14,00 

Яблуко Айдаред 12,00 13,00 14,00 

Яблуко Джонаголд 11,00 12,00 13,00 

Яблуко Муцу 12,00 13,00 14,00 

Яблуко Чемпіон  13,00 14,00 15,00 

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

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

14,00 14,00 14,00 

Сир Голландський 50%  140,00 140,00 140,00 

Щука жив. 90,00 92,50 95,00 

Форель річкова  жив. 149,00 168,00 187,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 04.05.2017 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 

Українська ветеринарна 

конференція 2017 
15-18 травня 2017 р. 

м. Львів, Львівський 

національний університет 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій                                

імені С.З. Гжицького,  

вул. Пекарська,50 

 www.uvc.org.ua 

Національний день ферми 19 травня 2017 р. 
Запорізька обл., Кам’янко-

Дніпровський р-н,  

ПАТ “Плємзавод “Стєпной” 

www.farmday.com.ua/2017/may/ukr 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Селекція  – надбання, 

сучасність і майбутнє (освіта, 

наука, виробництво)» 

22-24 травня 2017 р. 

м. Київ, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України, вул. Героїв                

Оборони 13, корпус № 4  

www.nubip.edu.ua 

ІХ Міжнародний конгрес 

«Прибуткове свинарство» 
6 червня 2017 р. 

м. Київ, Виставковий центр 

“АККО Інтернешнл”, 

Пр-т Перемоги, 40-б 

www.pigcongress.org/2017/ukr 

ХХІХ Міжнародна 

агропромислова виставка  

«АГРО-2017» 

7-10 червня 2017 р. 

 

м. Київ, НК “Експоцентр 

України”,                                 

Пр-т Ак. Глушкова,1 

www.agroexpo.in.ua 

Перший європейський день 

ферми 

23 червня 2017 р. 

 

Полтавська обл.,  

Шишацький р-н,  

с.Яреськи,  

ТОВ “Агрофірма імені 

Довженка”, вул.Козацький 

шлях, 29.  

www.milkua.info 

Зарубіжні події 

Міжнародна виставка 
технологій садівництва  

та овочівництва 
«Масfrut 2017» 

10-12 травня  2017 р. 

 

Італія, 

м. Ріміні 
www.macfrut.com 

 
Міжнародна спеціалізована 

виставка «Bata Agro» 
16-19 травня  2017 р. 

Болгарія,  

м. Стара Загора 

 

www.bata-agro.org 

Міжнародна спеціалізована 

виставка «Agri Planta – 

 Rom Agro Tec» 

18-21 травня  2017 р. 

 

Румунія, 

м. Фундуля 
www.agriplanta.ro 

Міжнародна спеціалізована 

виставка «Белферма 2017»  
06-10 червня  2017 р. 

Білорусь, 

м. Мінськ 
www.belagro.minskexpo.com 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка «Agro Mashov» 

27-28 червня 2017 р. 
Ізраїль, 

м. Тель-Авів 
www.agro.mashovgroup.net 

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 
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