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На Золочівщині відкрито нове 

підприємство з виробництва сирів 

5 травня у селі Поляни  
Золочівського району відбулося урочисте 
відкриття підприємства з виробництва 
м’яких та напівтвердих сортів сиру                   
ТОВ “Барком”. 

На урочистій події були присутні перший заступник голови Львівської 
облдержадміністрації Ростислав Замлинський, директор Департаменту 
агропромислового розвитку області Наталія Хмиз, власники та менеджмент 
ТОВ “Барком” та керівники району. 

Зараз на підприємстві  переробляєть майже 3000 літрів молока на добу, що 
дозволяє щоденно виробляти понад 300 кг сирів чотирьох сортів. Крім того, 
створено п’ять нових робочих  місць, що особливо важливо для сільських 
територій.  

Співвласник  підприємства Володимир Баран відзначив, що вже невдовзі 
їх фахівці перейматимуть досвід виробництва сирів у фахівців з Нідерландів. 
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У Львові відбувається  

“Українська ветеринарна конференція 2017” 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

15-17 травня у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Гжицького відбувається “Українська 
ветеринарна конференція 2017”. 

Протягом трьох днів вітчизняні  та  зарубіжні науковці і практики на базі 
університету обговорять актуальні питання розвитку ветеринарної медицини у 
світі, відвідають лекції та майстер-класи спеціалістів з 20 напрямів ветеринарної 
медицини і споріднених галузей, а також ознайомляться з практикою 
менеджменту в спеціалізованих ветеринарних інституціях. 

В межах конференції також  працює спеціалізована виставка, на якій 
представлено обладнання та інструменти для ветеринарної медицини, а фахові 
консультанти розкажуть, як зберегти здоров’я продуктивних 
сільськогосподарських тварин і домашніх улюбленців.   
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Круглий стіл з обговорення 

земельних відносин на Львівщині 

05 травня у Департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації відбулося засідання круглого столу з обговорення 
земельних відносин, зокрема, щодо запровадження обігу земель 
сільськогосподарського призначення в Україні. Учасниками круглого столу були 
фермери, представники великих агрохолдингів, науковці, експерти- дорадники, 
уповноважені Львівської аграрної палати, голова асоціації сільських 
територіальних громад  та працівники Департаменту агропромислового розвитку 
та відділів агропромислового розвитку райдержадміністрацій.  

Як і у  більшості країн пострадянського простору, реформа ринку землі у 
нас  була спрямована на  пошук ефективного власника та перерозподіл земель, 
що перебували у власності колгоспів і радгоспів, серед селян, які  працювали у 
цих господарствах та пенсіонерів з їх числа (в окремих областях до розподілу 
земель долучили соціальну сферу, яка обслуговувала жителів сільської 
місцевості). Після 25 років перехідного періоду більшість країн вже завершили 
земельну реформу, інші – все ще перебувають у процесі. Політика відновлення 
прав власності на землю та консолідація земель стають надзвичайно важливим 
фактором формування аграрної політики  та сільськогосподарського  
виробництва на сьогоднішньому етапі.  

Учасники круглого столу активно висловлювали свою позицію з усіх 
актуальних проблем земельних відносин у контексті сьогодення. Більшість 
виступів була конструктивна, а тому обговорення було насичене  конкретними 
прикладами та пропозиціями. Як зазначив директор  УНДІП ім.Л. Погорілого 
Микола Климчук досвід нових країн-членів ЄС особливо Чехії, Словаччини, 
Угорщини є дуже корисним та повчальним для України. Адже у 1990-х роках 
вони опинилися в умовах, подібних до українських, але вибрали швидший та 
радикальніший метод розвитку ринку сільськогосподарської землі, що, у свою 
чергу, і привело до різниці сьогоднішніх показників соціально-економічного 
розвитку. Він зазначив, що швидкість проведення реформи та лібералізація ринку 
сільгоспземель прямо пропорційна росту економіки та добробуту населення у 
нових країнах-членах ЄС. 

Основною метою запровадження обігу земель сільськогосподарського  
призначення  має бути покращення рівня життя та доходів сільського населення,  
а вже потім підвищення обсягів та продуктивності виробництва 
сільськогосподарського сектору. Держава має забезпечити захист прав та 
інтересів власників  земельних ділянок сільськогосподарського призначення  i 
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встановити жорсткий адміністративний контроль із залученням громадських 
організацій (Аграрних палат) з метою запобігання спекулятивним операціям 
щодо обігу земельних ділянок.  

Для землевласників похилого віку та осіб з обмеженими фізичними 
можливостями має бути запроваджено державний механізм соціального захисту, 
шляхом обміну їх земельних паїв на договір належного довічного утримання.            
З такою пропозицією виступив голова управи Львівської Аграрної палати             
Ігор Вуйцик. 

Фермер з Бродівського району  Анатолій Волощак, досить ультимативно 
запропонував усунути надмірну зарегульованість та монополію у питанні 
проведення земельних торгів на ринку землі несільськогосподарського 
призначення та права оренди. Особливо, коли монопольним правом на 
проведення цих торгів користується лише одна приватна компанія –  ПП “Фірма 
“СОМГІЗ”, тоді і надумані інформаційні послуги зростають до астрономічних 
сум. Такого свавілля з продажем земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності, звісно, не можна допускати. 
Має  бути запроваджена зрозуміла, доступна конкурентна система публічних 
земельних торгів. 

Усі бажаючі мають можливість долучитись до обговорення законопроекту 
про обіг земель сільськогосподарського призначення та внести свої пропозиції. 

Наступний раунд обговорення відбудеться 19 травня. 
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Джерело: www.ucmc.org.ua 

Наприкінці квітня 2017 року Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) оголосило про партнерство з 25 новими об’єднаними територіальними 
громадами, яким надаватиме підтримку у процесі децентралізації. USAID 
допоможе громадам поліпшити якість державних послуг, пожвавити місцеву 
економіку та підвищити залучення людей у розвиток громад.  Серед 25 громад-
переможців – шість з Дніпропетровської, три з Івано-Франківської, дві з 
Кіровоградської, п’ять з Миколаївської, шість з Тернопільської, одна з 
Харківської, та дві громади з Херсонської областей. 

«Децентралізація відкриває великі можливості для ваших громад, надаючи 
додаткову фінансову та адміністративну незалежність, – сказав у привітальному 
слові  Директор офісу демократії та управління USAID Томас Вайт.  – Однак, зі 
збільшенням ресурсів, збільшується і відповідальність як органів місцевого 
самоврядування, так і  громадян, використовувати ці ресурси мудро для 
створення кращих умов розвитку громад». 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – 
п’ятирічна програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 
спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов 
для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень 
та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. 

Зокрема, в  Івано-Франківській області серед переможців конкурсу 
Більшівцівська ОТГ, Нижньовербізька ОТГ, Матеївецька ОТГ. 

В Тернопільській області до переліку переможців проекту включено 
Шумську ОТГ, Скалатську ОТГ, Теребовлянську ОТГ, Вишнівецьку ОТГ, 
Золотопотіцьку ОТГ та Великогаївську ОТГ. 

Програма DOBRE спрямує більшу частку технічної та фінансової допомоги 
на місцевий рівень, зокрема створюючи умови для нових ОТГ краще управляти 
ресурсами, підвищити якість комунальних послуг, стимулювати місцеву 
економіку та підвищити залученість громадян. Програма впроваджується в 
партнерстві з Українським Кризовим Медіа Центром (УКМЦ), ГО SocialBoost, 
Фундацією Підтримки Місцевої Демократії, Польща (FSDL/FRDL), 
Малопольскою Школою Державного Управління при Краківському Університеті 
Економіки (MSAP/UEK), Національним Демократичним Інститутом (NDI). 

Обрано наступні 25 громад, що будуть 

брати участь у Програмі USAID  

з питань децентралізації 
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Немає іншої перспективи, 

ніж децентралізація і 

створення спроможних 

громад по усій Україні, –  

В'ячеслав Негода 

Кожен з регіонів України має свої особливості, які можна і треба 
використовувати для розвитку. Але лише у децентралізованій системі 
врядування, спираючись на спроможні громади, регіон зможе максимально 
ефективно використати усі свої переваги. 

Про це сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода під час круглого столу у 
Закарпатській області на тему: «Реформа місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання». 

«Стосовно процесів децентралізації, що тривають в Україні, Закарпаття поки 
що придивляється, як роблять інші, скоріше, щоб не припускатися їхніх помилок. 
Звичайно, це мудра позиція. Але постійно так не може бути. Немає іншої 
перспективи, ніж децентралізація і створення спроможних громад по усій 
Україні. Отже і Закарпаттю час діяти і ставати лідером реформи. Регіон, 
зважаючи на територіальну і ментальну близькість до Європи, має бути серед 
перших у цих змінах. Тут до децентралізації, до об’єднання зусиль заради 
розвитку, я впевнений, готові і мешканці громад, і представники місцевої влади», 
– сказав В’ячеслав Негода. 

За його словами, у центральній владі, регіонах та громадах можуть по 
різному бачити, як саме проводити реформу. «Але якщо в нас одна платформа, 
одне розуміння, що змінювати неефективну систему врядування в країні вкрай 
необхідно, то ми маємо спільно шукати шляхи вирішення питань, а не ставати в 
опозицію одне до одного. Наша позиція така – неможливо побудувати ефективну 
владу на існуючій системі місцевого самоврядування. Якщо хтось знає інший 
шлях, крім створення спроможних громад, нехай скаже. Але навіть ті, хто 
критикує об’єднання, першими йдуть на вибори в ОТГ», – зазначив Перший 
заступник Міністра. 

На його думку, не варто одразу намагатися зробити спроможними і 
заможними всі громади в країні, чи хоча б в якійсь одній області. «Це нереально і 
навіть неприродньо. Головне завдання - створити у громадах центри росту, які 
дадуть можливість громаді і на себе заробити, і державі допомогти, і з сусідами 
поділитися. Децентралізація дала можливості такі центри росту виявляти і 
розвивати, і вже маємо багато успішних прикладів у містах і об’єднаних 
громадах», – сказав В’ячеслав Негода. 
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ЄБРР та Мінагрополітики обговорили  

програми підтримки малих  

та середніх фермерів 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена         
Ковальова та міжнароднийекономіст з питань агробізнесу Європейського банку    
реконструкції та розвитку Василь Говгера під час зустрічі обговорили програми 
підтримки малого та середнього бізнесу в  АПК та  покращення  ефективності 
використання ресурсів. 

«Успішний розвиток малого та середнього аграрного бізнесу є потенціалом 
зростання сільськогосподарського сектору економіки, створення нових робочих 
місць та розвитку сільських територій. Для цього необхідні як фінансові, так й 
інформаційні ресурси. Цікавими з цієї точки зору є програми, що 
впроваджуються ЄБРР», – зазначила у ході зустрічі Олена Ковальова. 

Були обговорені програми з консультування, боргового фінансування та 
інвестицій у капітал, а також програма FINTECC. 

Василь Говгера поінформував про мету, умови та хід реалізації зазначених 
програм. «З 2010 року було реалізовано 720 консультаційних проектів у всіх 
секторах економіки, і, як результат, понад половина учасників програми 
консультації покращили ефективність свого бізнесу та збільшили експорт. А у 
рамках програми фінансування, з 2015 року було видано майже 50 млн євро 
боргового фінансування у всіх галузях економіки», – зазначив міжнародний 
економіст з питань агро бізнесу ЄБРР. 

Актуальним з огляду на глобальні тенденції та зобов’язання України 
щодо зміни клімату є подальше впровадження програми FINTECC. Ця програма 
поєднує пряме фінансування та грантові кошти на впровадження кліматичних 
технологій, у рамках якої підприємства мають можливість залучити 
консультаційні та дорадчі послуги або компенсувати частину інвестицій на 
впровадження таких технологій. 

Довідково: 
Інформацію та умови щодо програм можна отримати: 
- програми консультації за  посиланнями:  
https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/   та http://www.ebrd.com/work-with-

us/advice-for-small-businesses/ukraine.html; 
- програми фінансування за електронною поштою: ROKievMBX@ebrd.com; 
- програми FINTECC за посиланням: http://fintecc.ebrd.com/region/ukraine  
або за електронною поштою: FINTECC_Ukr@ebrd.com 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Порядок повернення помилково або надміру  

сплачених в бюджет коштів зазнав змін 

Міністерство фінансів України наказом від 06.04.2017 р. №415 вніс зміни до 
Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного 
та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 03.09.2013 р. №787. 

Порядок, зокрема, доповнено нормою, згідно з якою у разі повернення 
надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету                  
з рахунка платника податку в СЕА ПДВ у порядку, визначеному п. 200-1.5 
Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на 
рахунок платника в СЕА ПДВ. У разі відсутності такого рахунку на момент 
звернення платника податків із заявою про повернення надміру сплачених 
податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів - 
шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку. 

Джерело: “Дебет-Кредит” 

3 1 травня змінився розмір  

прожиткового мінімуму 

З 1 травня 2017 року змінився розмір прожиткового мінімуму населення. 
Відтепер, цей показник складає: 
• загальна ставка – 1624 грн. 
• діти до 6 років – 1426 грн. 
• діти від 6 до 18 років – 1777 грн. 
• працездатні особи – 1684 грн. 
• непрацездатні особи – 1312 грн. 

Новий розмір прожиткового мінімуму буде враховуватись при здійсненні 
індексації грошових доходів населення. Так, згідно п. 4 Порядку проведення 
індексації грошових доходів населення №1078, індексації підлягають доходи 
населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого для окремих 
соціальних і демографічних груп населення. Враховуючи це, починаючи з 1 
травня 2017 року індексація заробітної плати здійснюється в межах доходу 1684 
грн.. 

В зв`язку з підвищенням прожиткового мінімуму, зростає і максимальна 
величина доходу застрахованої особи, на яку нараховується ЄСВ, яка з 1 травня 
складає 42100 грн. Відповідно підвищиться максимальний розмір нарахованого 
ЄСВ. З 1 травня 2017 року він складатиме 9262 грн. (42 100 грн.х22%) або 
3540,61 грн. (42 100 грн. х 8,41%) при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника-
інваліда, якщо роботодавцем є юридична особа. 

Також зростає розмір максимального ЄСВ для підприємців, що з 1 травня 
складатиме 9262 грн. (42100 грн. х 22%). 
Джерело: www.golaw.ua 
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Незабаром на Львівщині розпочнеться сезон 

заготівлі лісової продукції 

Для постійних лісокористувачів області затверджено ліміти спеціального 
використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та 
здійсненні побічних лісових користувань. Зважаючи на це, підприємцям, які 
спеціалізуються на заготівлі плодів, ягід, грибів, лікарських рослин тощо, аби 
здійснювати свою діяльність, необхідно отримати на неї дозвіл – лісовий квиток. 

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації, за отриманням лісових квитків заготівельникам необхідно 
звертатися у державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного 
управління лісового та мисливського господарства та комунальні лісогосподарські 
підприємства «Галсільлісу». 

Надходження коштів від сплати рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів будуть спрямовані на 
рахунки місцевих рад   та  рахунки постійних лісокористувачів (лісогосподарських 
підприємств). 

В Україні зростає попит на садивний матеріал 

вишень і фундука 

«Останнім часом аграрії, як дрібні фермери, так і промислові виробники 
цікавляться горіхами, особливо фундуком. З саджанцями цих культур гостро стоїть 
питання вже давно, але і в 2016 році ця проблема була актуальною. Попит зростає, 
тим більше, що виростити горіхові саджанці дуже складно. Якщо говорити про 
переддень сезону 2017 року, то виник також попит на вишню. Фермери закладають 
вишневі сади на сотні гектар. Відзначаємо зростання попиту на черешню і в 
цілому на групу кісточкових», – розповіла завідуюча відділом наукових 
досліджень з питань економіки Інституту садівництва Людмила Барабаш. 

За її словами, особливе зростання інтересу до вишні можна пояснити новими 
експортними можливостями та її багатофункціональністю. 

«Ми ще вивчаємо причини зростання попиту на вишню: тут і нові можливості 
експорту, вишня добре йде на заморозку, для йогуртів. Можливо, виробники 
дивляться на крок вперед. На ринку виграє той, хто першим піднімає якусь тему», 
–  прокоментувала Барабаш. 

«Під замовлення можемо виростити фундук і вишню. В цілому Інститут має 
300 сортів всіх плодово-ягідних культур», –  зауважила Барабаш. 

Вона наголосила, що у сімейства кісточкових в Україні є природний ворог –  
мороз. В українських розплідниках в цьому році відзначали багато вимерзання 
плодових саджанців і можна прогнозувати дефіцит кісточкових. 
Джерело: www.agravery.com 
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Травневі заморозки – небезпека 

для урожаю фруктів та ягід 

Квітень-червень є важливим періодом цвітіння та формування зав’язі 
плодів у плодових дерев та ягід. Через різке зниження температури 9-11 травня 
процес цвітіння та утворення зав’язі відбувається в ускладнених умовах. 
Температура повітря у деяких регіонах, зокрема, у західних областях та окремих 
частинах північних областей опускалася нижче нуля та навіть сягала -8 градусів 
(на ґрунті). 

За опитуванням виробників, яке провели експерти Українського клубу 
аграрного бузнесу, втрати ранніх ягід у західних областях, де заморозки були 
найбільш істотними, сягають 90%, а урожаю фруктів – до 50%. За словами 
садівників, найбільше постраждали старі сади радянського типу та дерева, 
розташовані в низинах. Виробники з Вінницької області говорять про 30% 
підмерзлої суниці. Більш детально оцінити наслідки травневих заморозків 
можна буде лише ближче до середини червня. 

Джерело: www.ucab.ua 

Заморозконебезпечний період в Україні  

триває до 20–25 травня 

Травневі заморозки не є екстремальним явищем, заморозконебезпечний 
період в Україні триває до 20–25 травня. Про це повідомила начальник відділу 
агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко. 

«Це особливості нашого клімату. Насправді такі холоди не є аж таким 
екстремальним явищем. За багаторічними даними спостережень 
метеорологічних станцій, заморозконебезпечний період в Україні триває до 20–
25 травня. Це ті кінцеві дати, в які будь-коли за період спостережень 
фіксувалися заморозки», – зазначила Т. Адаменко. 

«Просто останніми роками, десь протягом десяти років, не спостерігалися 
такі жорсткі заморозки саме у квітні й травні. Ми просто відвикли від цього. 
Бувало й таке, що на Київщині були заморозки і на початку червня. Це був, 
здається, 2003 рік. А у 1999 році внаслідок заморозків Україна втратила 
мільйон гектарів озимої пшениці. Озимі культури витримують низькі 
температури, морози. Але тоді був дуже теплий квітень, на початку травня вже 
був сформований колос. І зниження температури до 10-15 градусів морозу в 
травостої спричинило загибель колосу», – додала вона. 

«Тож нинішні холоди – неприємне явище, але не унікальне. Просто весняні 
процеси цього року розпочалися рано, наприкінці лютого. Березень був дуже 
теплий. Плодові накопичили багато тепла і дуже рано зацвіли. І постраждали», 
–  підсумувала  T. Адаменко. 

Джерело: www.agravery.com 
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Джерело: "Дебет-Кредит” 

Атестація робочих місць: хто 

входить до складу комісії? 

Державна служба України з питань праці у листі від 07.02.2017 р. 
№1290/4.3/4.6-ДП-17 зазначила, що здійснення організаційного, методичного 
керівництва і контролю за проведенням роботи на всіх етапах, складання 
переліку робочих місць, що підлягають атестації, визначення обсягів 
досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, 
організація цих досліджень покладається на атестаційну комісію. 

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої 
визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені 
колективним договором, але не рідше ніж один раз на п'ять років. 

Для організації і проведення атестації керівник підприємства видає наказ, у 
якому затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії, 
визначає її повноваження, за потреби - склад цехових (структурних) 
атестаційних комісій. 

До складу комісії включається уповноважений представник виборного 
органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової 
організації - уповноважена найманими працівниками особа. 

Також до складу атестаційної комісії рекомендується включати головних 
спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці й заробітної плати, охорони праці, 
органів охорони здоров'я підприємства, організації, представників 
профспілкового комітету, іншого представницького органу трудового колективу. 

До проведення атестації також можуть залучатися проектні та науково-
дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи 
Держпраці. 

Джерело: www.bakery-expo.com.ua 
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Габріель Спаський,  доктор економічних наук, 

директор, Закарпатська  державна 

сільськогосподарська  дослідна станція НААН    

Розвиток фермерських господарств Закарпаття 

Досвід підтверджує, що фермерство має високий ступінь адаптивності до 
ринкових сигналів, гнучко реагує на ринкову кон’юнктуру через зміни 
виробничих програм, спеціалізацію і диверсифікацію господарської діяльності. 
Ця гнучкість і варіативність дає змогу фермерським господарствам мати певні 
переваги порівняно із середніми і великими сільськогосподарськими 
підприємствами та сприяє розвитку конкуренції в сільському господарстві 
України. Однак нестача обігових коштів, слабка матеріально-технічна база, 
складність і постійна зміна системи оподаткування, неврегульованість земельних 
відносин, нестабільність державної підтримки стримують розвиток фермерських 
господарств у Закарпатті.  

Основними виробничими напрямами більшості фермерських господарств 
через малоземелля  та використання земель державного запасу є виробництво 
продукції  рослинництва. Далеко не всі фермери утримують худобу. Низькі 
реалізаційні ціни, а також “вільна поведінка” цін, спад попиту на тваринницьку 
продукцію гальмують розвиток тваринницьких фермерських господарств.    

Розвиток фермерських господарств свідчить про загальні тенденції росту 
наявності їх в Закарпатській області. Починаючи із 1992 р., коли загальна 
кількість фермерських господарств  складала  389 од.,  у 2015 р.  цей  показник  
уже  перевищив   1452 од. (збільшення в 3,7 рази). Однак, згідно із статистичними 
даними швидкий ріст відбувся тільки у перші роки становлення фермерства 
області. У 1997 р.  темпи зростання зменшились та зa 2000 – 2015 pр.  зростання 
складало – 1,2%. 

За результатами реформування колективних сільськогосподарських 
підприємств станом на 01.04.2002 р. із загальної кількості недержавних 
сільськогосподарських підприємств, які піддавались реформуванню в 
Закарпатській області було створено 39 фермерських господарств. 

Досить швидкими темпами збільшувались і площі сільськогосподарських  
угідь  фермерів. Земельна площа, яка відведена під фермерські господарства, 
складає 10,1 тис. га, що  в структурі загальної площі сільськогосподарських  угідь 
області займають 2,6%. На одне фермерське господарство тут приходиться 6,9 га 
сільськогосподарських угідь, а по Україні в цілому – 109 га.  

Основні виробничі напрямки більшості фермерських господарств області 
співпадають із спеціалізацією  аграрних підприємств: виробництво продукції 
рослинництва та тваринництва. Фермерські  господарства Закарпаття вирощують 
в основному рослинницьку продукцію та характеризуються такими показниками 
(табл. 1). 

 



17 

2017 / № 9 (56) 

Таблиця 1 

Економічні показники фермерських господарств Закарпаття 

 

 

     Продукція 

Структура посівних площ Урожайність Валовий збір 

1996 2011 2015 1996 2011 2015 1996 2011 2015 

га га га % ц/га ц/га ц/га ц ц ц 

Зернові та 

зернобобові  

в т.ч. пшениця  

кукурудза 

Картопля 

Овочі 

Соняшник на 

зерно 

Коренеплоди 

Всього сіяних 

трав на сіно 

Кукурудза на 

силос і зелений 

корм 

3157 

 

1677 

851 

102 

62 

 

- 

109 

 

 

420 

 

190 

7512 

 

3558 

2245 

359 

122 

 

336 

211 

 

 

1094 

 

1078 

6355 

 

3599 

2134 

232 

42 

 

576 

216 

 

 

870 

 

1030 

68,2 

 

38,1 

22,3 

2,5 

0,3 

 

6,2 

2,3 

 

 

9,4 

 

11,1 

29,8 

 

31,8 

29,7 

72,1 

76,6 

 

- 

150,0 

 

 

25,2 

 

54,5 

31,9 

 

32,4 

41,9 

201,3 

134,6 

 

10,2 

166,5 

 

 

38,4 

 

35,5 

36,2 

 

34,5 

45,5 

148,8 

99,4 

 

14,6 

180,2 

 

 

55,2 

 

36,9 

94151 

 

53308 

25290 

7354 

4749 

 

- 

16351 

 

 

10588 

 

10381 

240300 

 

147679 

94066 

72345 

16421 

 

3432 

35131 

 

 

41943 

 

38466 

28348 

 

158665 

97097 

37463 

4221 

 

8413 

38923 

 

 

48037 

 

38790 

Вся посівна 

площа 

4040 10712 9321 100 х х х х х х 

Джерело: Статистичний збірник Закарпаття за 1996 р. та за 2015р.  Ужгород 1997 р. і за  2016 р. 

 Валова продукція фермерських господарств щорічно зростає. У структурі   
виробництва   переважає   продукція   рослинництва   і   його частка поступово 
підвищується.  

Найважливішою проблемою області – самозабезпечення її продуктами 
харчування та важливу роль в цьому повинні відіграти фермерські господарства, 
особливо в гірських та передгірських районах.  

Так, у 2015 р. посівна площа в фермерських господарствах складала 9,3 тис. 
га, і зросла у порівнянні із 1996 р. на 5,3 тис. га, в тому числі зернових культур –  
на 3,2 тис. га, показник  менший у порівнянні із 2011р. на 102 га. Зернові культури 
займають – 78,1% від всіх посівних площ, картопля – 2,6%. Під овочами зайнято 
всього 128га, під кормовими коренеплодами – 1391 га. 

Власники фермерських господарств дали безумовну перевагу зерновим 
культурам, де ризик не стільки великий і технологія гарантує відносно високу 
прибутковість. Валовий збір зернових у 2015 р. складав 22,8 тис. т, в т.ч. кукурудзи 
на зерно – 9,7 тис. т, що у валовому зборі області складали всього 7,6 и 5,0 % 
відповідно.  У порівнянні із 1996 р. виробництво зернових у 2015р. збільшилось у 
2,4 рази, в той час як картоплі у 2,3 рази,  під соняшником на 576 га. 
Прослідковується відносне підвищення врожайності зернових культур у 
фермерських господарствах. 

Якщо у 1996 р. із 1 га посівної площі області збирали по 29,8 ц зернових, то у 
2015 р. фермерські господарства збирали по 36,2 ц/га зернових, картоплі 72,1 та 
148,8 ц/га, а овочів із 76,6 до 99,4 ц/га відповідно. 
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Розміщення зернових культур на 68,2% загальної площі не завжди 
оправдовує себе. У багатьох господарствах  врожайність у 2015 р. була низькою та 
не перевищувала 30,0 ц/га. Разом з тим серед фермерських господарств є і 
високоефективні. Це в основному такі, в яких площі сільськогосподарських угідь 
перевищують  30 га.  В досліджуваних господарствах урожайність зернових була 
значно вища: в Ужгородському районі –  37,1 ц/га, Берегівському районі – 35,4 
ц/га. Невиправдано низькі показники виробництва у овочівництві. До нинішнього 
часу немає чітко вираженої спеціалізації із вирощування трудоємних культур. 
Згідно з матеріалами досліджень у 2015 р. середній розмір сільськогосподарських 
угідь фермерських господарств по області в низинних районах – 8,35 га, по 
передгірських – 7,36 га, а в гірських районах – 1,8 га.  

Для ефективного ведення товарного виробництва на Закарпатті фермер 
повинен обробляти від 30-40 до 80-100 га сільськогосподарських угідь та повинен 
бути забезпечений відповідною кількістю техніки. Такими площами угідь 
володіють в низинних районах області 21 господарство. Поряд із цим 
дослідження показали, що навіть у цих небагатьох фермерських господарствах 
немає чіткої спеціалізації виробництва. Надто низька забезпеченість технічними 
засобами. 

Наприклад, члени Національної 

аграрної палати  Угорщини охоплюють 

весь ланцюг виробництва продуктів 

харчування та всі області розвитку 

сільських регіонів.  

В основі діяльності організації – підготовка змін та пропозицій, які 

надають новий імпульс розвитку фермерських господарств та харчової 

промисловості Угорщини.  

Національна аграрна палата Угорщини намагається надати своїм учасникам 

практичну допомогу із широкого кола послуг. Це – розширення можливостей 

доступу до фінансування, ринку інформації, економічній та юридичній 

підтримці. Водночас, розвиваються активно і регіональні відділення аграрної 

палати. Запропонований досвід доцільно переймати і регіонам України. 

Виникла нагальна потреба створення 
організації, яка б сприяла розвитку фермерських 
господарств регіонів України, особливо малих та 
середніх.  

У Європі ці функції виконують національнi 

Аграрнi (сільськогосподарські) палати країн-

членів ЄС.   
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Андріян Фітьо,  експерт з економічних питань, 

ГО «Аналітичний центр «Експерт-група» 

Громадські ради, як дорадчі 

аналітично-інтелектуальні центри 

Очевидно настав той біфуркаційний момент коли потрібно переходити до 
нової якості діяльності громадських рад. В тому числі і тому, що переобрання 
громадських рад – це питання, яке набуває надзвичайної актуальності, та іноді 
супроводжується значними непорозуміннями, як між самими учасниками, так і 
органом при якому створюється така інституція. Ще одним важливим 
моментом на якому варто закцентувати увагу, це створення таких дорадчих 
громадських інституцій про органах місцевого самоврядування. Якщо б для 
прикладу, існувала громадська рада при виконавчому комітеті Львівської 
міської ради, з високим ступенем вірогідності можна стверджувати, що 
сміттєвої кризи можна було уникнути. Тому, в першу чергу, в даній публікації 
дуже хотілось б зосередити увагу, власне,  на підвищенні ролі інтелектуальної 
складової в роботі дорадчих органів. 

 
Що таке і для чого потрібні громадські аналітичні інституції 
Те що з початку 2000-х років в Україні почали створюватись структури при 

органах виконавчої влади, це безперечно був стрімкий крок вперед. Але 
змінюється внутрішня загальнополітична, соціально-економічна ситуація, 
взагалі глобально змінюється світ, тож закономірно, що перманентно має 
змінюватись діяльність громадських інституцій. Якщо, навіть побіжно 
проаналізувати модернізаційний розвиток провідних країн, то прослідковується 
певна закономірність в нарощуванні інтелектуального капіталу, практично в 
усіх сферах. Вражає властивість «загниваючого капіталізму» до постійної 
адаптації, а від так перспективи загнивання завжди переносяться на 
невизначений термін, а от побудова «комунізму» грохнулась, як пам’ятник 
вождю пролетаріату. 

В даному випадку одним елементів адаптаційного механізму можна 
вважати постійний відклик на потреби суспільства. В сьогоднішній теорії 
управління це б назвали зворотнім зв’язком. Для того щоб цей зворотній зв'язок 
був стійким потрібні інституції, які спроможні забезпечити, якщо не діалог між 
владою та громадянами, то принаймні вивчення суспільної думки та донесення 
цієї думки депутатам, конгресменам, сенаторам, керівникам міністерств та 
відомств. На Заході, зокрема США, на початку минулого століття почали 
з’являтись так звані «фабрики думок» праобрази сьогоднішніх експертно-
аналітичних центрів. Важливо, що користь від цього відчули можновладці, які 
активно користувались послугами таких недержавних громадських інституцій.  
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До речі, одним з перших відомств при якому виник такий мозковий центр 
було Міністерство оборони США. Звичайно не усі аналітичні центри могли 
існувати на громадських засадах, на таку діяльність почали виділятись місцеві 
грантові ресурси. Найбільш бурхливого розвитку такі центри набули в часи 
світової кризи 30-х років ХХ століття і під час Другої світової війни. 

Станом на сьогодні аналітичні центри це потужний інструмент впливу на 
внутрішню та зовнішню політику будь якої країни. Якщо взяти до уваги 
агресивні дії Російської Федерації, і як ми спостерігаємо не лише військові, то 
починаючи з 2000-х років можна відмітити широкомасштабне системне 
залучення експертного середовища, формування десятків аналітичних 
осередків та інституцій. Багато з них підтримуються на державному рівні. 
Отже, функціонування аналітичних структур при органах виконавчої влади це 
не лише данина моді, а це ще й якщо зважати на те, що гібридні війни це не 
тільки військова техніка, і запорука могутності держави. 

 
Неодхідні зміни.. 
Що ми можемо констатувати? Діяльність громадських рад виявилась 

малопродуктивною та неефективною, з за ряду причин. Це і надмірно велика 
кількість учасників, низька професійність представників від громадськості, 
відсутність внутрішніх нормотворчих та регламентуючих документів, 
відсутність внутрішньої та зовнішньої комунікації і т.д. Навіть на рівні наших 
урядових структур зрозуміли необхідність змін та коригувань. Відповідно до 
змін та доповнень внесених у Постанову «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» № 996 від 
03.11.2010 р., громадська рада є тимчасовим  консультативно-дорадчим 
органом і кількісний склад громадської ради визначається установчими 
зборами та не може становити більш як 35 осіб.  

Для подальшого обговорення важливо відзначити наступне: 
 склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом 
рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах 
та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства; 
 для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 
календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює 
ініціативну групу з їх підготовки; 
 кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з 
урахуванням пропозицій громадської ради. 

  
Громадська рада – постійно діюча експертно-аналітична структура. 
Завдання громадської ради стати дієвим комунікативним майданчиком між 

виконавчим органом чи органом самоврядування, громадськістю та експертним 
середовищем. Відпрацювання конкретних дієвих рішень для подальшого 
використання безпосередньо органом виконавчої влади чи органом місцевого 
самоврядування.  
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Для цього доцільно щоб громадська рада складалась з кількох, від трьох до 

п’яти секторальних робочих груп. 

Для прикладу, якщо створюємо інституцію при обласній державній 

адміністрації,  то перелік секторальних робочих груп може бути наступним: 

1. Робоча група з питань системного розвитку. 

2. Робоча група з соціальних питань. 

3. Робоча група з екологічних питань. 

4. Робоча група з економічних питань. 

5. Робоча група з питань технологій. 

  

Формування громадської ради 

Для того щоб визначитись якою буде майбутня громадська рада 

формується ініціативна група. По суті ініціативна група складається з двох 

підгруп 

 група з аналізу документів кандидатів; 

 група з експертного оцінювання кандидатів. 

Перша група займається аналізом поданих документів на відповідність 

законодавству. Друга група проводить оцінювання організацій громадянського 

суспільства (ОГС) методом експертних оцінок, для прикладу, за наступними 

критеріями: 

 Досвід роботи у вибраному напрямку. 

 Реалізовані проекти в процесі діяльності. 

 Компетентність. 

 Команда. 

 Економічна спроможність. 

Кожному критерію присвоюється ваговий коефіцієнт та вимірність від 0 до 

100. Внаслідок експертного оцінювання формується інтегральний коефіцієнт. 

Відповідно до інтегрованого показника формується список у бюлетені. 

Голосування проводиться бюлетенями, в яких ОГС вибудувані у відповідності 

до інтегрального коефіцієнту. Так як голосування проводиться за рейтинговим 

принципом голосуючий може відмітити будь яку кількість організацій 

представлених у списку, або не поставити жодної відмітки. 

Організація громадянського суспільства при подачі документів до 

ініціативної групи зазначає в якій одній з робочих груп бажає приймати участь. 

Таким чином ми маємо змогу рівномірно розподілити бажаючих брати участь у 

діяльності громадської ради. За тим самим принципом обираюся голова, 

секретарі та координатори. 
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Діяльність громадської ради та секторальних робочих груп 
 
Управління діяльністю громадської ради здійснюється Головою та 

секретаріатом. 
Секретаріат складається з чотирьох осіб: 

 секретарів – 2 особи; 
 координаторів – 2 особи. 

Секторальна робоча група (у випадку коли у ГР сформовано п’ять робочих 
груп) складається з шести осіб. Участь в роботі робочої групи бере закріплений 
секретар, таким чином загальна чисельність учасників робочої групи складає 
сім осіб. Робоча група веде реєстр експертів. Представники ОГС що не 
потрапили до складу громадської ради реєструються у якості експертів. 

Для реєстрації експертом необхідно подати заяву відповідного взірця. 
Секторальна робоча група складає рейтинг експертів яких залучає до роботи. 
Діяльність робочої групи полягає у плануванні та проведенні круглих столів, 
фокус-груп. 

Завдання секторальних робочих груп не самостійне прийняття кінцевих 
рішень (як це спостерігається сьогодні), а по-перше, формування бази даних 
експертів у відповідних галузях, по-друге,  проведення круглих столів, фокус-
груп та обговорень, з метою визначення альтернативних рішень та їх 
пріоритетності. Відпрацьовані альтернативи та рішенні у вигляді протоколів, 
аналітичних звітів подаються керівництву відповідного органу, що виступив 
замовником досліджень. Все це сприяло б куди меншим протистоянням між 
громадянами та місцевою владою. 

Громадська рада приймає: 
 Регламент роботи Громадської ради; 
 Етичний кодекс представника Громадської ради. 

  
Основні завдання та функції громадської ради. 
Основні завдання Громадської ради, як аналітичного центру: 

 організація, координація та стимулювання експертного, науково-дослідного 
супроводу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 
 консолідація і розвиток експертного потенціалу за секторальних напрямком 
або відповідної територіальної одиниці; 
 популяризація результатів експертної та науково-дослідницької діяльності. 

Базові функції Громадської ради: 
 аналіз проектів документів нормативного та адміністративного 
спрямування, розробка прогнозів і сценаріїв розвитку соціально-економічних 
відносин, підготовка відповідних пропозицій; 
 організація і проведення експертних опитувань, круглих столів, експертних 
семінарів, фокус-груп, громадських обговорень відповідно до актуалізованих 
запитів; 
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 заслуховування, формалізація, узагальнення, громадських ініціатив, 
ініціатив окремих громадян, громадських інституцій, експертів, експертних 
організацій. 
 взаємодія з вітчизняними та зарубіжними освітніми, науково-дослідними 
організаціями, аналітичними центрами; 
 участь у створенні та актуалізація бази даних про експертів та зовнішніх 
консультантів. 

Висновки. 
Формування та діяльність громадських рад, як аналітично-експертних 

одиниць в ситуації нової об’єктивної реальності є необхідною складовою 
подальшого модернізаційного та реформаторського курсу України. Такі одиниці 
не можуть в довготривалій перспективі працювати на громадських засадах, тому 
цілком очевидною є фінансове та ресурсне забезпечення, в подальшому, від 
органу при якому створено громадську раду. Важливим, для розуміння є той 
факт, що ефективність діяльності експертного середовища буде на пряму 
залежати від конкретно встановлених операційних та стратегічних цілей 
діяльності того чи іншого органу чи відомства. Лише при чіткому розумінні 
сучасним публічним топ-менеджментом вигід від використання аналітичних 
структур ми у підсумку можемо отримати нову якість суспільного життя. 
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Прогноз 

фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту 

 зернових та бобових культур у господарствах 

  Львівської області в травні 2017 року 

  
Агрокліматичні умови середини квітня поточного року значною мірою 

скорегували звичний перебіг фітосанітарної ситуації в агроценозах. За даними 
Гідрометцентру, стійкий перехід середньої добової температури повітря через 
+10° відбувся в кінці квітня. Стійкий перехід середньої добової температури 
повітря через +15°, що є кліматичним показником початку літа, відбуватиметься в 
другій половині травня. Місячна кількість опадів очікується 34-89 мм, в Карпатах 
103-134 мм, що в межах середніх багаторічних значень. 

У травні поточного року фітосанітарна ситуація в агроценозах 
визначатиметься комплексом агрокліматичних, природних і господарських 
факторів, вплив яких позначиться на процесі регулювання чисельності шкідників 
та розвитку хвороб на господарсько невідчутному рівні, що забезпечить 
сприятливий стан посівів. 

  
Шкідники зернових культур. Поступово з крайових смуг хлібні 

клопи розселятимуться вздовж посівів колосових культур. За прохолодної погоди 
фітофаги перебуватимуть у нижніх ярусах травостою, у вузлах кущення рослин, 
щілинах під грудочками ґрунту. Переліт клопів вважається завершеним, коли 
співвідношення статей знаходитиметься в межах 1:1. Після посиленого живлення 
клітинним соком відбуватиметься відкладання яєць (у два ряди по 7 яєць у 
кожному) на стебла, листя культури та злакових бур’янів, яке залежно від 
погодних умов, може тривати до 40 днів. При цьому середня плодючість однієї 
самиці коливається від 14-28 до 300 яєць, що пов’язано з погодними умовами, 
якістю корму і біотичним потенціалом фітофага. В ареалі шкідника ймовірна 
надпорогова чисельність перезимувалого клопа, існує загроза значних 
пошкоджень стебел та колосків озимих і ярих зернових, що може призвести до 
часткової або повної загибелі продуктивних стебел, білоколосості, а в результаті – 
зменшення маси зерна. 

За відсутності дощів у ранньовесняний період шкідливість клопів 
посилюється, передусім на ярих колосових культурах. За своєчасного випадання 
дощів і високій агротехніці шкода від клопів може бути в значній мірі ослаблена. 
Фітосанітарна загроза маврського, австрійського, гостроголового та інших 
видів клопів-щитників існуватиме східних і передгірських районах, пошкодження 
якими негативно впливатиме на якісні і кількісні показники врожайності. 

Після повного переселення перезимувалих клопів в посіви за порогової (2-4 і 
більше екз. на кв.м) чисельності шкідника під час виходу озимих зернових в 
трубку посіви захищають дозволеними інсектицидами на основі діючих речовин: 
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диметоат, тіаметоксам, хлорпірифос, імідаклоприд + лямбда-цигалотрин, 

лямбда-цигалотрин + тіаметоксам або іншими, які будуть біологічно ефективні 

проти багатьох інших фітофагів, спеціалізованих щодо зернових колосових 

культур. 
У першій половині травня продовжиться розвиток і живлення у посівах 

злакових культур імаго хлібних п’явиць (співвідношення видів червоногруда –
синя п’явиці складає 90:10). Повсюди жуки відкладатимуть яйця, з яких 
відроджуватимуться личинки, що значно шкодять ярій пшениці, ячменю, вівсу. 
За встановлення сухої і спекотної погоди, яка обумовлюватиме низький ступінь 
зволоження ґрунту, ймовірне зростання шкідливості фітофага у вищевказаних 
культурах. При цьому спостерігатиметься підсихання листя злаків, відставання 
у рості рослин, які виділяються серед зелених білястими смугами пошкоджених 
листкових пластинок. З утворенням вогнищ підвищеної щільності і шкідливості 
захисні заходи проводять осередково в місцях надпорогової чисельності 
шкідника: у фази сходи – три листка ярини ЕПШ 10-30 жуків п’явиці, кущіння - 
150-200 і більше личинок на кв.м. 

Хлібні блішки, переважно смугаста, завершуватимуть живлення у 
посівах озимини, їх вища шкідливість спостерігатиметься на ярих зернових, 
зокрема, в місцях їх надпорогової чисельності. Знешкодження блішок 
досягатиметься через обробку інсектицидами здебільшого крайових смуг, або 
суцільно від комплексу шкідників. 

З внутрішньостеблових шкідників фітосанітарне значення матимуть злакові 
мухи, з яких найпоширенішими в умовах області є шведські та гессенська. Слід 
зазначити, що весняне покоління мух дуже небезпечне для ярих 
ячменю та пшениці, зокрема м’якої, для сходів кукурудзи. Пошкодження ними 
рослин обумовлює зниження продуктивної густоти посіву і сприяє кількісним 
втратам врожаю зерна. 

За помірно теплої і вологої погоди травня зростатиме чисельність та 
шкідливість сисних фітофагів. Імаго і личинки злакових 
попелиць (звичайна, велика, інші), цикадок (шестикрапкова, смугаста, 
ін.) та трипсів (пшеничний, вівсяний і житній) повсюди масово 
розвиватимуться на озимих і ярих зернових. Живлення цих шкідників на 
колосових культурах викликає зменшення маси зернівки, що сприяє кількісним 
втратам врожаю пшениці, ячменю тощо. Окрім того, сисні фітофаги, зокрема 
вірофорні особини попелиць і цикадок, є небезпечні тим, що 
переносять вірусні та мікоплазмові хвороби зернових культур. 

Масова поява 
дорослих трипсів 
(пшеничного) збігається з 
початком колосіння озимої 
пшениці.  
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Спочатку імаго живляться колосковими лусками, а потім проникають у 
колос і починають відкладати яйця, переважно по 4-8 шт., аж до фази повного 
виколошування впродовж 8-12 діб. Через тиждень з’являються личинки, які 
спочатку висмоктують сік з колоскових лусочок та квіткових плівок, а потім 
пошкоджують зерно, яке перебуває в м’якому стані. В результаті знижується 
маса і якість зерна, а загальні втрати можуть сягати 20-40% потенційного 
врожаю. 

Впродовж вегетації злакові попелиці можуть дати понад 12 поколінь завдяки 
властивому їм процесу партеногенетичного розмноження. Від появи сходів до 
воскової стиглості зерна спостерігається їх шкідливість, яку обмежує 
прохолодна та дощова погода, особливо сильні і тривалі зливи. Живлячись, 
попелиці висмоктують з рослин сік, причому кількість поглинутого за добу соку 
в декілька разів перевищує масу комахи. Це негативно впливатиме на 
формування зерна та його якість, втрати врожаю можуть сягати 30-50%. Сильне 
пошкодження перед колосінням викликатиме пустоколосицю, а пошкодження в 
пізніші строки спричинятиме щуплозерність. Проти зазначених сисних 
шкідників проводять обприскування інсектицидами, які дозволені «Переліком» 
для використання в посівах зернових колосових культур, при цьому не 
забуваючи про суворе дотримання регламентів використання пестицидів, 
загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої 
гігієни. Крім того, обробки посівів проти личинок клопа шкідливої черепашки в 
ареалі шкідника ефективні також проти попелиць та трипсів. 

Хвороби зернових культур грибної і бактеріальної етіології розвиватимуться 
повсюдно, осередково проявляться вірусні та мікоплазмові. За умови збереження 
теплої і вологої погоди, при випаданні дощів та наявності оптимального 
температурного режиму (t° повітря 16…25°С), рясних рос, осередково в 
загущених посівах з високим рівнем азотного удобрення, можлива епіфітотія 
гельмінтоспоріозу,  септоріозу, аскохітозу, борошнистої роси, іржі, кореневих 
гнилей, інших хвороб озимих зернових культур. На ярині розвиватимуться 
вищезазначені хвороби, ринхоспоріоз, червоно-бура та інші плямистості. 

Для оздоровлення рослин озимої пшениці в кінці фази виходу в трубку 
(поява прапорцевого листка) – початок формування зернівки повсюди проти 
вищевказаних хвороб посіви обприскують фунгіцидами на основі однієї з 
діючих речовин: карбендазим, манкоцеб, метрафенон, проквіназид, прохлораз, 
флутріафол, фентропідин, тебуконазол, біксафен + протіоконазол, протіоконазол 
+ тебуконазол, епоксиконазол + тіофанат–метил, пропіконазол + прохлораз та 
іншими. Доцільно оздоровлювати високопродуктивні посіви за наявності хвороб 
(1% інтенсивності ураження плямистостями, 5% - септоріозом) та сприятливих 
для розвитку хвороб температур і тривалих рос. 

Найкращого фунгіцидного ефекту у захисті ярини досягають через 
профілактичні обробки посівів або за раннього прояву хвороб у фази кущіння – 
трубкування та прапорцевого листка, оскільки в цей період закладається біля 
40% майбутнього урожаю.  
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Оскільки процес інфікування патогенами збігається з періодом диференціації 
конуса наростання і закладання колоскових горбочків, тому в майбутньому через 
ураження хворобами зменшиться кількість зерен у колосі та знизиться 
врожайність. Тож для контролю плямистостей листя, борошнистої роси, іржі, 
церкоспорельозу застосовують системні фунгіциди, які пригнічують дихання 
патогенів, зупиняють поділ клітини ядра, гальмують ріст збудників, 
використовуючи препарати на основі діючих речовин: азоксістробін + 
пропіконазол + ципроконазол, пропіконазол + прохлораз, тіофанат-метил, або 
інших. 

Шкідники і хвороби бобових культур. Під час сходів – 
галуження гороху спостерігатиметься розвиток і пошкодження молодих рослин 
імаго бульбочкових довгоносиків (смугастого, щетинистого), які перелітатимуть з 
багаторічних трав. За посушливої і спекотної погоди, коли рослини затримуються 
в рості, шкода від жуків буде найвищою. В період бутонізації-початку цвітіння 
проти горохового зерноїда (2-3 жука на 10 п.с.), попелиць (250-300 екз. на 10 п.с.), 
трипса (2 екз. на квітку), горохової плодожерки, акацієвої вогнівки (25-30 яєць на 
кв.м), горохового комарика посіви обробляють дозволеними інсектицидами на 
основі однієї з діючих речовин: тіаметоксам; диметоат, фозалон (крім зеленого 
горошку); лямбда-цигалотрин, альфа-циперметрин, а також дозволеним для 
застосування в посівах на зелений горошок зета-циперметрин. 

Аскохітоз, пероноспороз, кореневі гнилі розвиватимуться на рослинах гороху 
за дощової погоди і температури повітря 24…28оС. Насіннєві ділянки проти 
хвороб обприскують зареєстрованими у «Переліку» триазольними фунгіцидами, 
обов’язково при цьому дотримуючись регламентів їх застосування. Для 
підвищення стійкості рослин проти хвороб вносять фосфорно-калійні добрива. 
Насіннєві ділянки проти хвороб обприскують фунгіцидами на основі однієї з 
діючих речовин: азоксистробін + ципроконазол, флутріафол  + карбендазим, 
каптан, тощо. 

Повсюди проростаюче насіння і сходи сої пошкоджуватимуть 
личинки росткової мухи, чорнишів і коваликів, платівковусих 
жуків, гусінь підгризаючих совок. Сім’ядолям та першій парі справжніх листків 
завдаватимуть шкоди бульбочкові довгоносики, клопи (сліпняки, інші), попелиці. У 
фазу 2-6 листочків проти бульбочкових довгоносиків (8-15 жуків на кв.м), 
люцернового клопа (2-5 екз. на рослину), попелиць (250-300 екз. на 10 п.с.) посіви 
сої обприскують дозволеними препаратами на основі диметоату, абамектину, або 
інших. На насіннєвих посівах обприскування проводять відразу після виявлення 
сисних шкідників для запобігання поширення вірусної інфекції. 

Тепла і помірно волога погода сприятиме розвитку альтернаріозу, 
аскохітозу сої, за умов прохолодної погоди розвиватимуться сім’ядольний 
бактеріоз, пероноспороз, церкоспороз. Під час проростання насіння за низьких 
температур та помірного зволоження у післясходовий період рослини сої 
хворітимуть фузаріозною, іншими кореневими гнилями.  
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Для попередження розповсюдження захворювань рослини сої, які дифузно 
уражені пероноспорозом, церкоспорозом, з насіннєвих ділянок видаляють. За 
появи перших ознак захворювань посіви обприскують фунгіцидами на основі 
азоксістробін + ципроконазол, флутріафол, тебуконазол + трифлоксистробін, ін. 

В посівах багаторічних трав (люцерни, конюшини, еспарцету) у травні за 
теплої помірно вологої погоди розвиватимуться та шкодитимуть бульбочкові, інші 
види довгоносиків (листковий люцерновий, сірий буряковий, насіннєїди-апіони, 
тихіус, ін.), попелиці, клопи, гусінь  підгризаючих  і листогризучих совок, інші.                  
За прохолодної дощової погоди поширюватимуться плямистості, кореневі гнилі, 
інші хвороби. Проти довгоносиків (5-8 екз. на кв.м), гусені підгризаючих совок на 
сходах першого року проводять обприскування дозволеними препаратами. В 
період стеблування – бутонізація проти комплексу комах-фітофагів, збудників 
хвороб за ранньовесняної сівби 2 рази підкошують трави. У посівах другого і 
наступних років проти жуків і личинок довгоносиків, гусені совок, п’ядунів, а 
також попелиць, клопів, інших проводять підкіс багаторічних трав для одержання 
насіння з проміжного укосу в фазу масової бутонізації, з другого – перед чи на 
початку цвітіння. 

Джерело: Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби  у Львівській області 

Львівська торгово-промислова палата запрошує на зустріч з Надзвичайним    
і Повноважним Послом Аргентинської Республіки в Україні паном Альберто 
Хосе Алонсо. 

Під час зустрічі пан Посол представить Аргентину як надзвичайно цікавого і 
перспективного економічного партнера для українських ділових кіл. Зустріч 
проходитиме у Львівській торгово-промисловій палаті 17 травня 2017 року, 
початок о 12:00. 

Про Вашу згоду взяти участь у зустрічі прошу повідомити контактну 
особу від Львівської ТПП: Смірнова Тетяна, тел./факс: (032) 276 46 13,                        
ел. пошта: smirnova@cci.lviv.ua 

 
Джерело: Львівська торгово-промислова палата 

У Львові 17 травня відбудеться зустріч 

з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Аргентинської Республіки  

в Україні  
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Біогумус – суперелітне органічне добриво 

Зеновій Помірчий, голова ФГ “Біогумус Помірчого” 

Фермерське господарство “Біогумус Помірчого”  вже тривалий час веде 
роботи з виробництва біогумусу з різних органічних відходів в Пустомитівському 
районі Львівщини. 

Існуюча до сьогоднішнього дня технологія “хімізації” землі призвела не 
тільки до зменшення врожайності сільськогосподарських культур, але і до     
“омертвіння” грунту. Грунт через хімізацію втратив значну частину гумусу, 
піддається ерозії, змивається водою родючий шар. Жива мікрофлора землі  під 
впливом хімізації, в значній мірі, знищується. 

Крім того, непродуманий обробіток грунту також згубно впливає  на живу 
мікрофлору. 

Все це призводить до значного погіршення якості рослинницької і 
тваринницької продукції, негативно впливає на екологічну безпеку  довкілля та 
здоров’я людей в цілому. 

Останніми роками  в Україні все більшого поширення  набуває органічне 
землеробство, при якому вирощена продукція практично не містить нітратів, 
нітритів, важких металів, хлоридів, що особливо важливо при виробництві  
дитячого, дієтичного  та екологічно чистого харчування. 

На теренах Львівщини середній показник  вмісту природного гумусу в 
грунтах складає 2,48 відсотків. Для ведення  органічного землеробства  цей 
показник виявляється недосяжним. Тому для створення  бездефіцитного балансу  
гумусу в грунтах  необхідно щороку вносити  досить високі дози  тваринного 
гною (не менше 30-40 т/га), якого в реальності стає все менше і менше. 

В цілому в господарствах всіх форм власності  ефективність використання  
тваринного гною  могла б бути набагато вищою, тому що такі оргaнічні  відходи, 
як гниле сіно, гнила солома, травa, бадилля, гичка, гнилі овочі та фрукти, обрізані 
гілки дерев, опале листя, вижимки овочів та фруктів та багато іншого взагалі  не 
переpобляються  на натуральні органічні добрива. А кожна сім’я із 3-4 осіб, яка 
проживає в містах, згідно статистичних даних, викидає щороку 400-450  кг 
першокласних органічних відходів, які сприяють поширенню гризунів. 

Один із найпростіших, найменш енерго- і капіталозатратних  методів 
переробки  органічних відходів на високоякісне і високоефективне добриво є 
метод так званого вермикультивування. Тобто переобка відходів здійснюється при 
допомозі червоних дощових каліфорнійських черв’яків. Адже коден черв’як 
представляє собою міні-фабрику з виробництва гумусу біологічним методом (так 
званий біогумус). 

Унікальність цього методу пояснюється тим, що в процесі  перетравлення 
органіки  черв’яки збагачують  її високопоживними шлунковими соками.  
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Ці шлункові соки містять не тільки абсолютно всі необхідні для росту і 
розвитку рослин мікро- і макроелементи, але і гумінові кислоти, ферменти, 
корисну мікрофлору. Продукт, який виділяють черв’яки під час перетравлення 
органіки  у виді екскрементів  і назвали біогумусом. 

Одна тонна біогумусу  за своєю здатністю відновлювати родючість грунту  
заміняє 8-10 тонн тваринного гною. 

Крім того, біогумус у 2-2,5 рази легший по вазі і у 3-4 рaзи менший по 
об’єму в порівнянні з тваринним гноєм. Запах гною в біогумусі відсутній. В 
готовому вигляді біогумус  має сипучу структуру. 

Вирощена на біогумусі продукція є екологічно чистою. 
З кожної тонни субстрату при виготовленні біогумусу можна отримати: 

- біогумусу – 500-600 кг. 
- живої маси  черв’яків – 100 кг. 
При  додаванні живої маси  черв’яків всього 4 % до корму птиці вихід яєць 

збільшується щонайменше  на 25 %, а приріст живої ваги риби збільшується на 
33,5%. 

Внесення біогумусу під сільськогосподарські культури  підвищує їх 
врожайність наступним чином: 

- овочі, картопля – 30-50 % 
- зернові, технічні, кормові культури – 20-40 % 
Метод вермикультивування дозволяє в декілька разів підвищувати  

ефективність використання тваринного гною в суміші з іншими органічними 
відходами, про які йшлося вище і  які є в наявності у більшості агроформувань. 

Конкрeтний приклад того, яку вигоду має господарство, що утримує                            
100 голів великої рогатої худоби (ВРХ). З 1 тонни гною можна одержати до 400 кг 
біогумусу. На даний час, тонна біогумусу в Україні в середньому коштує                        
4000 грн.  

1.  До впровадження методу вермикультивування. Практикою встановлено, 
що від однієї корови можна отримати в середньому 7 тонн гною щорічно: 

100 X 7 = 700 тонн/рік 
Щоб забезпечити бездефіцитний баланс гумусу в грунтах, необхідно щороку 

вносити не менше 30 тонн гною на гектар. 
Таким чином, кількістю  гною  700 тонн можна удобрити 23,3 га грунту 
700 : 30 = 23,3 га 

1. Пiсля впровадження методу вермикультивування. 
Для здійснення нормального процесу ферментації органічних відходів 

частка тваринного гною повинна складати не менше 20-25%. Але приймаємо 
пропорцію 50:50 (співвідношення гною та органічних відходів). 

Тоді до 700 тонн гною  додаємо 700 тонн органічних відходів: 
700 + 700 = 1400 тонн 
Із цієї суміші органіки після її ферментації та переробки каліфорнійськими 

черв’яками можна отримати 840 тонн біогумусу: 
1400 Х 0,6 = 840,0 тонн 
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Для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунтах потрібно 
вносити в Україні не менше 30 тонн гною на 1 гектара, але  5 тонн біогумусу  на 
гектара: 

840 : 5 = 168 га 
  
Тобто, удобрена площа в порівнянні з контрольним варіантом збільшується  

в понад 7 раз: 
168 : 23,3 = 7,2 раза 
 
 ФГ “Біогумус Помірчого” запрошує всі зацікавлені організації та окремих 

осіб взяти участь у впровадженні методу вермикультивування органічних відходів 
та виготовлення біогумусу при реалізації проекту спільно з науковцями 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Гжицького, Львівської Аграрної палати на тему: “Економічне 
обгрунтування системної біоферментації органічних відходів та використання 
вермикультури для отримання екологічно чистих добрив”. 

Проект орієнтований на вирішення актуальної проблеми пов'язаної із 
формуванням ефективної системи утилізації органічних відходів в сільському 
господарстві та харчовій промисловості через широке впровадження технології 
біоконверсії. 

Вагоме значення для підвищення ефективності аграрного виробнрицтва має 
зниження екодеструктивного впливу на довкілля. У результаті цього існує 
доцільність формування ефективної системи переробки відходів підприємств 
харчової промисловості з урахуванням прийнятої в країнах Європейського Союзу 
практики екологізації виробничого процесу та створення замкнутого циклу 
рециркуляції ресурсів. 

Результати проекту є принципово важливими для 
формування екологічно орінтованого виробництва 
сільськогосподарської продукції і його наближення до 
світових моделей організації виробництва, переробки та 
збуту в ланцюгах доданої вартості в агропродовольчих 
підкомплексах національного та регіонального рівнів. Крім 
того, у результаті реалізації проекту буде сформовано 
алгоритм побудови ефективної системи переробки 
органічних відходів в агропродовольчому підкомплексі з 
урахуванням сучасних технологій що відповідає вимогам 
законодавства Європейського Союзу по поводженню з 
відходами.  

Внаслідок реалізації проекту очікується створення модельних виробництв з 
переробки органічних відходів і виробництва біодобрив, яке гармонійно 
інтегрується в систему регіонального агропродовольчого підкомплексу. 
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Шкідливі організми на кімнатних рослинах 

Галина Янюк, державний фітосанітарний інспектор 

відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та 

аналізу ризиків Управління фітосанітарної безпеки                              

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області 

Рідко яку оселю можна уявити собі без такої окраси як живі квіти на 
підвіконні. Проте ці рослини дуже часто потерпають від шкідників і хвороб. 

Найбільш поширені шкідники квітково-декоративних рослин – це 
попелиці, білокрилки, трипси, щитівка, несправжня щитівка, павутинний кліщ. 
Всі вони в кімнатних умовах можуть розмножуватися цілий рік. 

Попелиці – це дрібні комахи (1-5 мм) зеленого, світло-жовтого та чорного 
кольорів. Вони висмоктують сік з верхівок пагонів, молодого листя, квітів. 
Заселені частини рослин стають клейкими, іноді деформуються, верхівки 
пагонів і квіти сохнуть. 

На кімнатних рослинах зустрічаються попелиці різних видів. Вражають 
вони широке коло рослин, віддаючи перевагу ніжному, не шкірястому листю. 
Зазвичай попелиці скупчуються на молодих верхівкових пагонах і квітконосах, 
утворюючи солодкі виділення (“медяну” росу). 

Пошкоджуються кімнатні квіти і білокрилками, найчастіше 
оранжерейними. Білокрилка – дрібна комаха (1-2 мм), що нагадує метелика з 
молочно-білими крильцями. Висмоктуючи сік з тканин рослин, шкідники 
сильно ослаблюють їх. Побачити їх можна зі зворотного боку листя - при 
струшуванні рослин вони швидко розлітаються. З усіх кімнатних квітів 
білокрилки віддають перевагу гранату, мирту, пеларгонії, фуксії, афеляндрі, 
пуансетії. 

Шкідниками кімнатних рослин можуть бути і трипси. Це – дуже дрібні, 
надзвичайно рухливі комахи (1-1,5 мм), від світло-жовтого до чорного 
забарвлення. Заселяють вони нижню сторону листя і малопомітні неозброєним 
оком. Ознакою того, що рослина заселена трипсами, є поява на верхній стороні 
листя численних світлих крапок і штрихів, а на нижній – прозорих “слюдяних 
віконець”, заповнених чорними крапками екскрементів. Шкодять і дорослі 
особини і личинки. Крім листя, вони пошкоджують бутони і квіти, через що 
рослини швидко ослаблюються і повністю втрачають декоративну красу. 
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Небезпечними  для кімнатних рослин є щитівка, несправжня щитівка і 
червець. 

Боротьба зі щитівкою і несправжньою щитівкою дуже складна, як правило, 
їх появу виявляють лише тоді, коли личинки вже сидять "в безпеці" під щитками. 
Молодих личинок, досить рухливих, неозброєним оком побачити не можна. 
Щитки власне щитівок бувають світло-сірі, жовтувато-білі, за формою вони 
швидше плоскі, а у псевдощитівок вони коричнюваті, частіше напівкруглі. Самки 
червеців, на відміну від щитівок і псевдощитівок, вкриті білим борошнистим 
нальотом. 

Щитівка і несправжня щитівка оселяються на стовбурах, гілочках, листках, 
зазвичай із зворотного боку вздовж провідних жилок. При масовому 
розмноженні шкідники щільно сидять на рослині. Червець же частіше ховається 
в пазухах листків. У результаті пошкоджень цими шкідниками обпадає листя, 
плоди, рослини поступово всихають, а на цукристих виділеннях поселяються 
гриби. Коло уражених ними рослин дуже широке – це кактусові, цитрусові, 
олеандрові, пальми, фікуси, плющі, орхідеї, папороті. 

Вагомою загрозою для кімнатних рослин є павутинні кліщі – дуже дрібні 
павукоподібні (до 0,5 мм), які швидко розмножуються, особливо при високій 
температурі повітря і низькій вологості. Живуть вони, як правило, на нижній 
стороні листя, живляться клітинним соком рослин, викликаючи порушення 
обміну речовин, виснаження. При сильному ураженні цими шкідниками 
спостерігаються зникнення кольору (симптом мармуровості), побуріння і 
висихання листя, яке швидко опадає, а всю рослину обплітає рясна тонка 
павутинка. Вражають павутинні кліщі багато рослин: фікуси, жасмин, антуріуми, 
марантові, акаліфи, цитрусові. Найбільш часто в кімнатах зустрічаються 
звичайний павутинний, атлантичний павутинний та червоний цитрусовий кліщі. 

Крім вищевказаних шкідників, кімнатні рослини можуть пошкоджуватися 
слимаками, мокрицями і деякими комахами, що потрапляють, як правило, з 
відкритого ґрунту: довгоносики, совки, мухи. 

Як боротися з шкідниками? 
Зазвичай, підвищують стійкість квітково-декоративних рослин до шкідників 

регулярний, своєчасний полив, дотримання раціонального режиму живлення  і 
освітлення. 

Але навіть найкращий догляд не гарантує безумовного захисту кімнатних 
квітів від шкідників. Якщо шкідників на рослинах мало, зберіть всіх вручну або 
змийте сильним струменем теплої води з душу. Тільки не забудьте про зворотній 
бік листя. Щоб квітка не випадала з горщика, покладіть його в поліетиленовий 
пакет і міцно зав’яжіть. Досить ефективним обливання водою є проти 
павутинного кліща. Якщо повторювати таку процедуру два-три рази на тиждень, 
чисельність кліща різко скоротиться. Попелиць, щитівок, псевдощитівок 
спробуйте зчистити зубною щіткою або жорстким пензликом, змоченим в 
мильному розчині (одна частина господарського мила на шість частин води).  
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Широко використовують в домашніх умовах рослинні препарати, що 
володіють інсектицидною і акарицидною дією. Проти попелиць, трипсів, кліщів, 
щитівок, псевдощитівок застосовують настої часнику, цибулі, червоного гіркого 
перцю, тютюнового пилу. 

Великого ефекту від домашніх засобів очікувати не доводиться, але 
спробувати варто. Одноразової обробки або ручного збору, як правило, буває 
недостатньо. Доводиться повторювати їх з інтервалом у 5-10 днів. 

Рецепти домашніх засобів. 
20 г сухого лушпиння ріпчастої цибулі заливають 1 л води (краще теплою) і 

настоюють 12-15 годин, відфільтровують і тричі, з інтервалом у 5 днів, 
обприскують рослини. 

Одну чайну ложку кашки ріпчастої цибулі добу настоюють в одній склянці 
води. Проціджують і двічі, з інтервалом в 3-5 днів, обприскують рослини. 

70 г запашного часнику заливають 1 л окропу і щільно накривають. Через    
6 годин проціджують і використовують для обробки рослин. 

100 г подрібнених сирих або 50 г сухих плодів стручкового перцю кип’ятять 
в 1 л води протягом 1 години в закритому емальованому посуді. Дві доби 
настоюють, протирають, відтискають і проціджують. Отриманий концентрат 
розбавляють семикратною кількістю води. 

40 г відходів тютюну настоюють дві доби в 1 л води, потім кип’ятять 
протягом 2 годин, проціджують і розбавляють 1 л води. 

До приготування настою для кращого прилипання додають мильний розчин. 
Господарське мило розводять у невеликій кількості води і вливають 
безпосередньо перед вживанням з розрахунку 3-4 г на 1 л настою. 

Шкідники кімнатних рослин не вистоять! 

При виявленні інших сисних 
шкідників можна ретельно промити 
рослини етиловим спиртом або 
денатуратом, але вже за допомогою 
м’якого пензлика. Щоб не було 
опіків, через 3-5 хвилин після такої 
обробки ретельно промийте квіти 
під душем. 
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Семінар у Львові “Нове харчове законодавство. Офіційний контроль 

операторів ринку.  Права та обов'язки компетентного органу та операторів 

ринку. Практичні аспекти” 

09.30 – 10.00 Прибуття та реєстрація учасників 

10.00 – 10.05 Привітання учасників семінару Хмиз Наталія Степанівна - директор департаменту 

агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації 

10.05 – 10.15 Вступне слово. Мета заходу. Заєць Валентина Миколаївна, начальник відділу 

технологій виробництва харчових продуктів 

Департаменту продовольства Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. 

10.15 – 11.00 Огляд нового харчового 

законодавства. 

Добідовська Яна Олегівна, заступник керівника Проекту 

ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності 

харчових продуктів в Україні», старший експерт з питань 

європейського законодавства. 

11.00 – 11.30 ПЕРЕРВА НА КАВУ 

11.30 – 12.30 Здійснення державного 

контролю згідно закону № 771 

та законопроекту № 0906. 

  

Добідовська Яна Олегівна, заступник керівника Проекту 

ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності 

харчових продуктів в Україні», старший експерт з питань 

європейського законодавства 

12.30 – 13.15 Роз’яснення окремих положень 

нового харчового законодавства 

Добідовська Яна Олегівна, заступник керівника Проекту 

ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності 

харчових продуктів в Україні», старший експерт з питань 

європейського законодавства 

13.15 – 14.00 ПЕРЕРВА  

14.00 – 14.30 Контроль на основі оцінки 

ризику. Принципи категоризації 

потужностей. 

Оглашенний Юрій Іванович, експерт з НАССР та 

простежуваності проекту ЄС «Вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні» 

14.30 – 15.00 Методи державного контролю – 

аудит, інспектування, 

лабораторний моніторинг.  

  

Оглашенний Юрій Іванович, експерт з НАССР та 

простежуваності проекту ЄС «Вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні» 

15.00 – 15.30 Процедури проведення аудитів 

та інспекцій. Права та обов’язки 

операторів ринку та 

представників компетентного 

органу. 

Оглашенний Юрій Іванович, експерт з НАССР та 

простежуваності проекту ЄС «Вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні» 

15.30 – 16.15 Виконання вимог, викладених в 

актах перевірок. Практичні 

аспекти. 

Оглашенний Юрій Іванович, експерт з НАССР та 

простежуваності проекту ЄС «Вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні» 

16.15 – 16.30 Обговорення. Завершення семінару 

Дата проведення:17 травня 2017 року. 

Місце проведення: ТзОВ «ОРСП «Шувар», м. Львів, вул. Хуторівка, 4-Б. 

Реєстрація учасників за телефоном: (032) 235-56-23 (Катерина Олинець) 
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Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 
(«Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк»., 
оголошує про початок річної програми надання грантів у межах свого Фонду 
стратегічних інвестицій (APS) №01. Запрошуємо зацікавлені підприємства 
надсилати концепції проектів для інвестування діяльності, спрямованої на 
збільшення доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному секторах, 
впровадження нових технологій переробки та післяврожайної обробки 
продукції, впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності 
сільськогосподарської продукції, розширення ринків її збуту. 

Гранти за цією програмою надаватимуться:  
• малим і середнім підприємствам і підприємцям-виробникам 

сільськогосподарської продукції (МСП); 
• сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК) та їх 

об’єднанням; 
• малим і середнім підприємствам (МСП) в сфері агропромислового 

сектору (переробка, логістика, збут, тощо); 
• галузевим сільськогосподарським асоціаціям. 
Загальною метою цієї програми грантів є розширення ринків збуту та 

збільшення доданої вартості продукції МСП та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Проект насамперед підтримає такі пропозиції, які 
слугуватимуть моделями найкращої практики для реплікації та розширення в 
майбутньому. 

Конкретні цілі програми включають: 1) заохочення інвестицій у нові 
технології, модернізацію інфраструктури (післяврожайної діяльності, 
первинної переробки, зберігання, пакування, сушіння, засолювання, 
консервування, тощо); 2) удосконалення холодного ланцюга/логістики з метою 
зменшення втрат після збору врожаю; 3) заохочення інвестицій МСП у 
розробку нових продуктів, удосконалення процесів/системи збуту, тощо 
відповідно до вимог ринку; 4) впровадження міжнародних стандартів якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції (стандарти Global GAP, HACCP, 
інші); 5) створення нових та/або розширення напрямків діяльності діючих 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 6) створення нових 
робочих місць та підвищення продуктивності праці. 

Очікувані результати / індикатори виконання програми: 
Кожен грант повинен безпосередньо сприяти і забезпечити досягнення 

принаймні чотирьох з п’яти зазначених нижче результатів: 

Програми грантів Проекту USAID «Агросільрозвиток» 
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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 

 
Впроваджується програма для підтримки розвитку кліматичних інновацій  

в Україні 

Greencubator та Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) 
запрошують взяти участь у новій програмі для підтримки розвитку кліматичних 
інновацій в Україні протягом 2017-2018 років. 

Програма Кліматичних Інноваційних Ваучерів з фондом EUR 1 000 000 
допоможе приблизно 50 українським приватним компаніям, що розробляють та 
впроваджують дружні до клімату сталі технології, зменшити використання енергії 
і скоротити викиди, вдосконалити власні кліматичні розробки, залучити інвестиції 
та вийти на нові ринки. Кожна компанія має шанс отримати безповоротне 
фінансування в розмірі до EUR 20 000 чи до EUR 50 000. 

Для виконання своїх проектів ці компанії будуть працювати з профільними 
компаніями чи організаціями, що є лідерами з R&D, тестування, сертифікації, 
патентування, розробки ІТ компонентів та інших сервісів для кліматичних 
інновацій. 
Джерело: www.greencubator.info 
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СУЛЬФАТ КАЛЬЦІЮ (код УКТЗЕД –2832200000)  

  
Наявні упакування: насипом в вагон (60 тонн) та біг-беги (1 тонна) 

Добрива  у сульфатній формі з надзвичайно високим рівнем засвоєння. Висока 
розчинність забезпечує належну мобільність сірки у грунті. Сульфатна форма 
добрива забезпечує високий рівень сполучення та утримання у структурі грунту. 
Завдяки цьому добриво є стійким до вимивання, отже забезпечує рослинам сталий 
доступ до сірки і кальцію. Добриво призначене для внесення всіх типів рослин у 
рослинництві, садівництві, городництві. 

СУЛЬФАТ КАЛЬЦІЮ застосовують для зернових, олійних культур, капусти, 
кормових культур, зокрема для рослин, що мають потребу у додаткову підживленні 
сіркою, а саме: ріпак, кукурудза, гірчиця, люцерна, цукровий буряк, трави. 

Основні переваги: 
- джерело важливих макро- і мікро-складових елементів; 
- відповідне підживлення сіркою та кальцієм, що легко засвоюються; 
- належний синтез жирів в масляних культурах, зокрема у ріпаку; 
- зростання вмісту вуглеводів у рослинництві; 
- зменшення рівня нітратів, збільшення вмісту білка; 
- оптимальне управління азотом, блокування важких металів, у тому ж: 

кадмію, свинцю; 
- належний розвиток системи коріння та клітин; 
- високий рівень стійкості рослин до промерзання і засухи, а також до 

патогенних грибів;  
- регулює кислотність рН ґрунту; 
- ефективно підвищує обсяг та якість врожаю; 
- не закислює ґрунт, на відміну від інших сірчаних добрив, при одночасному 

впровадженні відповідних доз; 
- виважена і стабільна консистенція дозволяє забезпечити  рівномірне 

внесення. 
Застосування і строки внесення в рослинництві: 
- слід застосовувати у традиційні агротехнічні періоди; 
 - найкраще на жнива восени, в рівних частинах як і перед посівами або 

садінням рослин. 
Рекомендується перемішування з ріллею на глибину близько 20 см.  
При додатковому внесенні добрив можна додавати половину дози. 

Виробник:  Польща.  Регіон: м. Львів 
СУЛЬФАТ КАЛЬЦІЮ імпортер європейських 

добрив «JANTAR-POL» 
СaSO4 – 2Н20 
SОЗ – мін. 41,7% +1,7, вологість –  < 8% 
СаO –  мін. 31,6% + 1,1 
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- садівництво та городицтво: з огляду на надто значну різницю у групах, 
строки слід підбирати індивідуально, відповідно до кожної групи. Зазвичай – 
вносити у міжряддя, ранньою весною та восени після збору врожаю. 

Дозування: Рекомендуємо визначати дози добрив на підставі аналізу ґрунту 
та вимог щодо підживлення рослин за рекомендацією експертів-дорадників 
Львівської Аграрної палати.  

Примірні дози внесення добрива (кг/га): 
Ярий ріпак: 400-500; 

Гірчиця: 400-450;  
Озимий ріпак: 450-500; 
Кукурудза: 300- 400; 
Пшениця: 300-400; 
Цукровий буряк: 350- 400; 
Бобові (кормові): 200- 250.  
Детальна інформація: www.zurab.lviv.ua ; контактний тел.: 0969237345. 

Tренінг «Методика ресурсоефективного та більш чистого 

виробництва (РЕЧВ) як складова екологічного менеджменту на 

підприємствах (за методикою ООН з промислового розвитку)» у Львові 

17 травня  2017 р. у приміщенні Департаменту екології та природних 
ресурсів ЛОДА (м. Львів, вул. Стрийська, 98) відбудеться тренінг «Методика 
ресурсоефективного та більш чистого виробництва (РЕЧВ) як складова 
екологічного менеджменту на підприємствах (за методикою Організації 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку)». 

Тренінг відбуватиметься з 8:30 до 17:00 год. 
Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА спільно з Центром 

ресурсоефективного та чистого виробництва запрошують зацікавлених фахівців 
(екологів підприємств та відповідальних за екологію на підприємствах) до участі в 
тренінгу. 

Участь у тренінгу є безкоштовною, проте, потрібно зареєструватись 
телефонами, наведеними нижче. 

Протягом навчання слухачі отримають знання та навички щодо новітньої 
методики (методики РЕЧВ), направленої на скорочення споживання ресурсів 
підприємства та мінімізації впливу на навколишнє середовище шляхом зменшення 
виробничих витрат; скороченням споживання енергії, матеріалів і води на одиницю 
продукції; зменшенням кількості відходів; оптимізації конструкції та дизайну 
виробів; збільшенням частки використання відходів у виробничому процесі тощо.  

Контактна особа: Василь Прусак, представник Центру ресурсоефективного 
та чистого виробництва (проект UNIDO), тел.: 0681354711, 
0505938690, електронна пошта: aomcstei@gmail.com 

Отримати додаткову інформацію можна за телефонами: 0504112523, 
0442278378 та електронною поштою: lviv@recpc.org   та info@recpc.org 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 55,00 57,50 60,00 

Капута цвітна 20,00 20,00 20,00 

Капуста білоголова рання 9,00 9,50 10,00 

Салат 38,00 39,00 40,00 

Картопля стандарт 5,00 5,20 5,50 

Морква стандарт 8,00 8,80 9,50 

Буряки столові 2,50 2,80 3,00 

Кабачок 11,00 11,50 12,00 

Огірок корнішон 18,00 19,00 20,00 

Помідор салатний 
червоний 

30,00 32,50 35,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
біла 

10,00 10,00 10,00 

Редиска пуч. 7,00 8,00 9,00 

Цибуля ріпчаста  жовта 3,50 4,60 6,00 

Салат 40,00 40,00 40,00 

Цукор 16,00 16,50 17,00 

Гриб глива 30,00 30,00 30,00 

Гриб печериця 32,00 32,50 33,00 

Черешня червона 40,00 40,00 40,00 

Яблуко Голден 14,00 14,50 15,00 

Яблуко Айдаред 13,50 14,00 14,50 

Яблуко Джонаголд 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Муцу 15,00 15,00 15,00 

Яблуко Чемпіон  14,00 14,50 15,00 

Суниця садова (полуниця) 43,00 46,00 50,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

12,00 12,00 12,00 

Куряче філе  70,00 70,00 70,00 

Короп жив. 60,00 60,00 60,00 

Щука  жив. 98,00 98,00 98,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.05.2017 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 

Голландсько-український 

форум «Ягоди та Фрукти: 

тенденції світового та 

українського ринку» 

19 травня 2017 р. 

 

м. Вінниця,  

готель “Франція”, 

вул. Соборна, 34 

www.techdrinks.info 

Науково-практична 

конференція «Стан та 

перспективи розвитку 

органічного молочного 

 ринку в Україні» 

26 травня 2017 р. 

м. Київ,  Інститут 

продовольчих ресурсів 

НААН України, 

 вул. Є.Сверстюка, 4-А 

www.ukraine.fibl.org 

 Конференція  

«Системи землеробства» 

31 травня – 01 червня 

2017 р. 

 

м. Хмельницький,  

ресторанний комплекс 

«Собкофф», 

 вул. Прибузька, 15/1 

www.agrotimes.net 

ІХ Міжнародний конгрес 

«Прибуткове свинарство» 
06 червня 2017 р. 

м. Київ, Виставковий центр 

“АККО Інтернешнл”, 

Пр-т Перемоги, 40-б 

www.pigcongress.org/2017/ukr 

Cпеціалізована виставка   

«Organic-2017» 

07-10 червня 2017 р. 

 

м. Київ, НК “Експоцентр 

України”,                                 

Пр-т Ак. Глушкова,1 

www.agroexpo.in.ua 

Cемінар «Підвищення рівня 

чесності органічних виробничо-

збутових ланцюгів» 

21-22 вересня 2017 р. м. Одеса  www.organic-integrity.org/meetings 

Зарубіжні події 

V Літній Молочний Саміт 21-25 травня  2017 р 
Грузія, 

м. Батумі 
www.dairynews.com.ua 

Міжнародна виставка  

«Agro Tech Minikowo» 
01-02 липня 2017 р. 

Польща, 

м. Мініково 
www.agro-tech-minikowo.pl 

Міжнародна виставка 

технологій птахівництва 

«Agrena» 

13-15 липня  2017 р. 
Єгипет, 

м. Каїр 
www.agrena.net 

Міжнародний аграрно-

логістичний форум  

«Дніпро-Дунай-Чорне море» 

28-29 червня  2017 р. 
Молдова, 

м. Кішинев 
www.apk-inform.com 

Міжнародна виставка  

«Riga Food 2017» 
06-09 вересня 2017 р. 

Латвія, 

м. Рига 
www.bt.1lv 

Міжнародна виставка  

 «Potato Europe» 
13-14 вересня 2017 р. 

Нідерланди, 

м. Еммелорд 
www.potatoeurope.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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