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Джерело: Львівська Аграрна палата

Аграрний потенціал Львівщини 

презентували на XXX ювілейній 

виставці «АГРО-2018»

6-9 червня у Києві відбулася ювілейна ХХХ Міжнародна агропромислова
виставка «АГРО-2018». В межах виставки аграрний потенціал Львівщини
представили провідні підприємства харчової і переробної промисловості,
сільськогосподарські виробники, які застосовують інноваційні технології
виробництва.

Загалом область презентують понад 30 провідних підприємств аграрного
сектору. Серед них - ПАТ «Концерн «Хлібпром», «Світоч», ПрАТ «Ензим»,
СП «Галка ЛТД», ПП «Оліяр», ТзОВ «Яблуневий дар», ТзОВ «Ремона»,
ТзОВ «Галфрост», ТОВ «Галіція Грінері», ФГ «Соломея», ФГ «Добра
корівка», ТзОВ «Галицький пекар», ТзОВ «Еко Газда», ОРСП «Шувар», а
також агротуристичний кластер «ГорбоГори», який відіграє ключову роль у
розвитку сільських територій та створенні ланцюгів доданої вартості.

Також в межах виставки відбуваються дискусійні панелі, семінари, круглі
столи, брифінги, презентації та дегустації різноманітної продукції.

Окрім того, відвідувачі виставки можуть ознайомитися з технологічними
новинками вітчизняного та зарубіжного сільськогосподарського
машинобудування, інноваційними рішеннями для галузей рослинництва і
тваринництва, розвитком органічного виробництва, комплексними рішеннями
для фермерських господарств та приватних землевласників.

Зазначимо, що участь у відкритті XXX ювілейної виставки «АГРО-2018»
взяв Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перший заступник
Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

В рамках тематичного семінару заходів виставки «Розвиток сільських
територій: досвід Німеччини», т.в.о. директора департаменту
агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко поділилась
досвідом щодо проектів, які впроваджуються на Львівщині з метою
стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва та розвитку
сільських територій. Зокрема, презентувала заходи та результати проведення
аудиту земель сільськогосподарського призначення, проекту розвитку
агротуристичного кластеру «Горбогори», інші проекти.
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Джерело: Львівська Аграрна палата

Агровиробники дізналися 

про інноваційні агротехнологічні 

рішення у рослинництві

15 червня при підтримці Львівської Аграрної палати на базі Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН проведено регіональний
семінар «Інноваційні стимулятори росту, витривалості та плодоношення
рослин».

Із вітальним словом до учасників семінару звернулися президент
Львівської Аграрної палати Павло Музика, т.в.о. директора департаменту
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила
Гончаренко, перший заступник директора інституту Григорій Коник.

В рамках семінару представники компанії «Organika Agrarius» (Польща)
(Зенон Борис, Анна Магдалена Амброщук) розповіли про інноваційні
технологічні рішення, які дозволяють підвищити ефективність виробництва
продукції.

Президент компанії «Organika Agrarius» Зенон Борис відзначив, що
сучасні технології дозволяють фермерам прибутково гоподарювати та не
чинять негативного впливу на екологію.

Учасниками семінару стали члени Львівської Аграрної палати, фермери
Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей, президент
Вінницької Аграрної палати Ігор Кірашенко, а також науковці.
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Питання забезпечення безпечності 

харчових продуктів розглянули             

під час семінару

5 червня в Департаменті агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації для товаровиробників провели семінар на тему:
«Обов’язки операторів ринку. Вимоги законодавства до закладів громадського
харчування та малих виробників. Гнучкий підхід».

Т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Людмила
Гончаренко відзначила консолідацію зусиль в систематичному інформуванні
підприємств харчової та переробної промисловості про законодавчі вимоги,
виконання яких обов’язкове для забезпечення належного рівня безпечності
продуктів харчування.

«Виробники Львівської області активно впроваджують системи управління
безпечністю харчової продукції, що дозволяє гарантувати споживачам
продукцію високої якості, а самим товаровиробникам успішно конкурувати на
національному та світовому ринках», - зазначила Людмила Гончаренко.

Керівник Проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності
харчових продуктів в Україні» Тоні Віл наголосив на важливості глибинного
розуміння операторами ринку вимог вітчизняного законодавства та їх змін в
контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.

Також учасники семінару розглянули питання впровадження нових методів
державного контролю, вимоги законодавства до малих підприємств (зокрема,
громадського харчування) і впровадження системи, заснованої на принципах
НАССР в закладах громадського харчування.

Зазначимо, що семінар у Львові провели експерти Проекту ЄС
«Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні»
Яна Добідовська та Юрій Оглашенний.

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

Агровиробники Львівщини 

дізналися про здійснення 

державних закупівель

06 червня у Львові з ініціативи Департаменту агропромислового розвитку та
при підтримці Департаменту економічної політики Львівської
облдержадміністрації відбулася нарада з виробниками та постачальниками
продуктів харчування Львівщини щодо активізації їх участі у державних
закупівлях в системі «Prozorro».

Експерт проекту USAID Мирослав Сімка детально розповів на нараді про
особливості роботи системи закупівель «Prozorro», що дозволить агровиробникам
ретельніше аналізувати тендерну документацію і розширювати ринки збуту
продукції. Експерт звернув увагу, що замовник тендеру у складі тендерної
документації повинен розмістити проект договору з обов’язковим зазначенням
порядку змін його умов.

Учасники наради детально розглянули та проаналізували на основі
прикладів актуальну інформацію стосовно оприлюднення інформації про
планування процедур державних закупівель, обговорили кваліфікаційні критерії
до кандидатів-виконавців закупівель, кроки щодо виконання укладених договорів
та процедури їх оскарження.
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У Львові відбулися регіональні 

навчання фахівців 

Держпродспоживслужби

6-7 червня у Львові відбувся черговий цикл навчальної підготовки фахівців
Держпродспоживслужби України – аудиторів НАССР.

Дводенний семінар на тему «Здійснення державного контролю операторів
ринку харчових продуктів, які провадять діяльність у сфері громадського
харчування та операторів ринку кормів», проводять експерти Проекту ЄС
«Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні».

Керівник проекту Тоні Віл у вступному виступі звернув увагу, що в Україні
відбувається поступове успішне впровадження норм законодавства для
забезпечення безпечності продуктів харчування, а тому фахівці
Держпродспоживслужби повинні мати достатні знання та кваліфікацію, щоб
об’єктивно оцінювати роботу операторів ринку.

Заступник керівника проекту Яна Добідовська розповіла про нововведення
харчового законодавства і вимоги Закону України «Про безпечність та гігієну
кормів».

Експерт Юрій Оглашенний детально охарактеризував особливості
застосування для операторів ринку кормів процедур, заснованих на принципах
НАССР.

Участь у навчанні прийняли фахівці Головних управлінь
Держпродспоживслужби України з Львівської, Тернопільської, Рівненської,
Волинської, Закарпатської і Івано-Франківської областей.
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Джерело: Львівська обласна організація профспілки працівників агропромислового комплексу

Шановні керівники, голови 

первинних профспілкових 

організацій Львівської області

Львівська обласна організація профспілки працівників агропромислового
комплексу пропонує послуги оздоровлення дітей літом 2018 року.

Зокрема, на території Перемишлянського району, с. Свірж розташований
дитячий оздоровчий табір «Дружба» на 300 місць. Оздоровчий заклад розміщений в
40 км. від Львова, поряд з пам’яткою архітектури XV століття – Свіржським
замком, в лісовій зоні.

Передбачено оздоровлення та загартування дітей.
На території оздоровниці розташовані 2-х поверхові цегляні будиночки –

4 ліжко-місця. Вода в кожній кімнаті, душеві кабіни між будинками.
До послуг дітей – спортивні майданчики, актовий зал, літня естрада, простора

їдальня.
З дітьми проводяться різноманітні культурно-масові та спортивні заходи,

екскурсії тощо.
Додаткову інформацію ви можете отримати в контактних осіб:
м. Львів, обласна організація профспілки, (032) 261-50-76, (032) 261-50-22,

050-66-11-887. Табір «Дружба» (Роман Гавришкевич), 097-545-75-83
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Впорядкування правового використання 

земель сільськогосподарського призначення 

– шлях до розвитку сільських територій

Людмила Гончаренко, т.в.о. директора

Департаменту агропромислового розвитку Львівської

облдержадміністрації

З метою ефективного та раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення, залучення ріллі до обробітку розпочато
проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення.

Розроблено єдину електронну форму збору даних використання земель
сільськогосподарського призначення в розрізі місцевих рад, об’єднаних
територіальних громад, районів та області. Створено районні робочі групи, до
складу яких входять: голови міських, селищних, сільських рад, землевпорядники
органів місцевого самоврядування, представники райдержадміністрацій та
районних рад, правоохоронних органів, органів прокуратури, Держгеокадастру,
Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Саме проведення аудиту показало реальну картину щодо використання
земель сільськогосподарського призначення в розрізі землевласників та
землекористувачів з прив’язкою до кожної окремої земельної ділянки на
території певної адміністративно-територіальної одиниці.

Департаментом агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації спільно з Головним територіальним управлінням юстиції в
Львівській області розроблено алгоритми (механізми) правового та ефективного
використання земель сільськогосподарського призначення, які доведені до відома
органам місцевого самоврядування, райдержадміністраціям та аграріям
Львівщини для використання в повсякденній роботі. У всіх районах області
проведено ряд методичних навчань з головами сільських рад щодо ефективного
використання земель сільськогосподарського призначення.

В області започатковано моніторинг введення земель сільськогосподарського
призначення в обіг. Моніторинг – це процес безперервний, який дає змогу бачити
реальний стан правового використання та загосподарювання земель.

Якщо говорити про землі державної власності то нами виявлено вільних
більше 4 тис. ділянок, а це більше 50 тис.га. Маючи базу вільних земельних
ділянок, органи місцевого самоврядування подають клопотання до органів
Держгеокадастру для включення таких земельних ділянок до переліку з метою
продажу прав оренди на них на земельних торгах. На сьогоднішній день подано
більше ніж 1100 клопотань, продано право оренди на торгах на 79 ділянок.
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Поряд із тим були виявлені порушення в частині використання земель
сільськогосподарського призначення державної власності без належних на те
підстав та інші порушення, що зафіксовані районними робочими групами,
інформація про можливі порушення перевіряється компетентними органами.

Для полегшення пошуку вільних земель для обробітку, використання та для
кращого розуміння інвесторів (іноземних та вітчизняних) щодо наявності
вільних земельних ділянок Департамент агропромислового розвитку Львівської
обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням
Держгеокадастру розробляє каталог інвестиційних пропозицій вільних
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми
власності. Саме завдяки каталогу інвестор зможе отримати основну інформацію
про земельну ділянку, її основні характеристики (площу, вид угідь, кадастровий
номер земельної ділянки).

Що стосується невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв), то
маємо більше ніж 22 тисячі таких паїв орієнтовною площею 24 тис.га.

Аби передати такі паї сільськогосподарським виробникам в оренду
райдержадміністраціям потрібно видати розпорядження (якщо паї за межами
населеного пункту), а органам місцевого самоврядування потрібно прийняти
рішення (якщо паї в межах).

Можемо з впевненістю говорити, що на сьогодні орієнтовно на 80% всіх
невитребуваних (нерозподілених) часток (паїв) прийнято
розпорядження/рішення про передачу їх в оренду. Звичайно, ще є більше ніж 4
тис. таких паїв, але ми вперто шукаємо можливості їх задіяти, будемо цю
інформацію поширювати через інтернет-сайти райдержадміністрацій, можливо
підприємства з інших районів будуть цікавитись саме тими землями.

Хочемо відзначити, що процес виготовлення документації громадянами (за
допомоги аграріїв) дуже зрушився з місця, хоча розроблення технічних
документацій в часі є трішки тривалим та вартісним. Розпочалося розроблення
документації більше ніж на 7 тис. паїв, вже сьогодні орієнтовно 450 громадян
стали повноцінними власниками своїх наділів

Також, на території Львівщини районними робочими групами з проведення
аудиту виявлено орієнтовно 30 тис. неуспадкованих ділянок загальною площею
понад 31 тис. га.

Процес успадкування самим спадкоємцем (також за допомоги аграріїв)
активувався. На сьогодні подано заяву до нотаріуса або суду на прийняття
спадщини самими спадкоємцями на майже 17 тис. таких ділянок, а це більше ніж
половина всіх неуспадкованих земельних ділянок.

Відповідно чинного законодавства (Цивільного Кодексу України) органи
місцевого самоврядування у разі відсутності спадкоємців за заповітом та за
законом, усунення від права на успадкування, неприйняття спадщини, або
відмови від прийняття спадщини, зобов’язані подати заяву до суду про визнання
неуспадкованих земельних ділянок відумерлою спадщиною.
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Вже подано заяви до суду на більше ніж 360 ділянок і маємо на сьогодні
позитивних рішень на 65 ділянок. Тепер такі ділянки перейдуть в комунальну
власність сільської ради, а це додаткова можливість для органів місцевого
самоврядування збільшити площі земель, якими вони могли б розпоряджатись.
Тому порада органам місцевого самоврядування не зволікати з процесом визнання
неуспадкованих земельних ділянок відумерлою спадщиною, а навпаки активніше
працювати в цьому напрямі.

Заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових
користувань (ягоди, гриби, лікарські рослини) для потреб виробничої
та комерційної діяльності належать до спеціального використання і проводиться
за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка.

Отож, суб’єктам підприємницької діяльності для отримання дозволу
(лісового квитка) на заготівлю (плодів, ягід, грибів тощо) необхідно звертатись до
постійних лісокористувачів (лісогосподарських підприємств), яким затверджені
ліміти у встановленому порядку.

Варто зауважити, що 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).

Додамо, що розміри рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних
лісових матеріалів на 2018і наступні роки затверджені рішенням Львівської
обласної ради від 25.04.2017 року № 427.

Нагадаємо, Львівська обласна рада прийняла рішення №698 від
15.05.2018 року «Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових
ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних
лісових користувань».

Джерело: www.oblrada.lviv.ua

Для заготівлі плодів ягід та грибів                    

необхідно отримати лісовий квиток
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Соціальний капітал, як наріжний 

камінь українських реформ 

та розвитку територіальних громад

Андріян Фітьо, ГО «Аналітичний центр 

«Експерт-група»

Вічне питання: чому одні країни заможні, а інші жебракують?
В 2012 році побачило світ видання американських економістів

Дарона Аджемоглу і Джеймса Робінсона десь приблизно під такою назвою:
«Чому одні країни заможні, а інші ні» [1]. Будемо відверті, питання старе як світ.
Про це доносили до широких мас і Адам Сміт [2]., і Томас Мальтус [3], і багато
інших висуваючи різні більш менш раціональні теорії. Аджемоглу та Робінсон
сформолювали певну модель в якій одну з основних ролей відведено економічним
та інщим інституціям. Таким чином визначається, що важливе значення для
результатів функціонування економіки мають інститути та взаємовідносини
сформовані на їх основі.

Одним з таких інститутів, як дослідили такі вчені як Дуглас Норт, Роберт
Патнем, Мансур Олсон є соціальний капітал. До речі, Рональд Коуз за
формулювання теореми про трансакційні витрати отримав Нобелевську премію.
Суть теореми наступна – чим менші трансакційні витрати (чим більший
соціальний капітал), тим більш сприятливі передумови для розвитку реформ, при
інших рівних умовах.

Українські інституційні реалії

Наприкінці зими 2018 року соціологічною групою «Рейтинг» було
опубліковано заміри намірів та очікувань українців. Хоча запит на реформи існує
в Україні вже майже 30 років, показовим є те, що згідно з результатами
дослідження [4], аж 59% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні
зміни. Потрібні радикальні зміни! І це майже після чотирьох років тотальних
реформ. Ще більш показовими є дослідження опубліковані в квітні цього ж року,
коли вже майже 70% опитаних вважали [5], що країні потрібні радикальні
перетворення.

Це може свідчити або про критично низьку поінформованість населення, що
цілком, до речі, має місце бути, або те, що крім секторальних реформ, включаючи
процеси пов’язані з децентралізацією, потрібно ще щось.

1. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty,

2. Дослідження про природу і причини багатства народів (1776)

3. Огляд закону про народонаселення (1798)

4. http://ratinggroup.ua/research/ukraine/nastroeniya_i_ozhidaniya_ukraincev_regionalnye_osobennosti.html

5. http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_ukraincev_novye_vyzovy.html
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З реформами ніби все правильно, ніби все логічно, але присутнє відчуття
тупотіння на місці, пробуксовування. Для прикладу,про ту та саму
децентралізацію. Базовий закон був виданий «на гора» Верховною Радою в
лютому 2015 року. Закон передбачав конструювання нового територіального
бачення в межах областей у вигляді перспективного плану. Пропрацювавши
командно у Львівському офісі реформ, що діяв на той час завдяки Мінрегіону та
Асоціації міст України, практично в усіх районах, було сформовано дорожню
карту об’єднання територіальних громад Львівщини на 2016 рік. Відсоток
бажання сільських, селищних та міських голів на той час об’єднуватись був на
рівні 90 %. Фактично, 90 % території Львівської області можна було об’єднати
ще у 2016 році, за винятком деяких агломерацій. На жаль концепції «дорожньої
карти» так і не було дано «зелене світло». Хтось щось недобачив, хтось щось
недочув, хтось халатно віднісся до своїх обов’язків, хтось передумав, хтось
порушив дане слово і т.д. І так у всьому, по усіх напрямках. Це, відповідно до
інституційної теорії, говорить про низьку якість соціального капіталу, або високі
трансакційні витрати [6]. Для прикладу, домовились два бізнесмени про зустріч,
а один з них не прийшов і не попередив про свою відсутність партнера.
Це, в нашому випадку, є знецінення спільного соціально капіталу. Один з них
поніс витрати, а інший ні, але в підсумку втрати в довгостроковій перспективі
отримала вся громада. Збитки від однієї трансакції на перший погляд ніби
незначні, наприклад – 0,001 умовних одиниць, але якщо таких трансакцій понад
50 % на певній території, то жодної реформи можна навіть і не починати, чи то
антикорупційної, чи медичної, чи освітньої. Для успішних реформ потрібна ще
суспільна довіра та особиста відповідальність, а простіше – соціальний капітал.

Що таке соціальний капітал?

Під соціальним капіталом розуміється громадський ресурс, який дозволяє
людям займатися колективною діяльністю для досягнення спільних цілей. Якщо
ж люди роз'єднані, не спроможні домовлятися і вирішувати свої проблеми
спільно, в такому випадку ми говоримо про від’ємний соціальний капітал або
його відсутність. Соціальний капітал – це результат взаємодії людей, які
довіряють один одному і які поділяють погляди один одного, особливо в тому, що
стосується фундаментальних ціннісних питань. Важливим атрибутом
соціального капіталу є довіра, ціннісні орієнтири, морально-етичні норми,
дотримання «чесного слова» та виконання зобов’язань

Цікавим з цього приводу є висловлювання теперішнього керуючого
Центрального банку Англії, який з 2008 року по 2013 рік очолював Банк Канади:
«Розраховувати на підвищення добробуту громадян, вкладаючи гроші тільки в
економічні рішення і ігноруючи соціальний капітал, – безглуздо».

6. Трансакційні витрати включають витрати на одержання необхідної інформації про ціни та якість товарів, а Також витрати, пов'язані з веденням 

переговорів, оформленням контрактів та укладенням угод, контролем за їх виконанням і юридичним захистом прав власника у разі їх порушення.
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Як приклад, визнання значимості соціального капіталу і необхідності
стимулювання його розвитку, стало підставою для включення до моніторингу
соціального капіталу та оцінки сталого розвитку суспільства і економіки
у Великобританії.

Соціальний капітал, стратегії розвитку та інвестиції

Сьогодні в умовах пов’язаних з процесами трансформації адміністративно-
територіального устрою запроваджується новітня модель сприяння регіональному
розвитку. Особлива увага акцентується на об’єднані територіальні громади.
Практично відбулась фінансова децентралізація, громади вже отримали в своє
розпорядження значні матеріальні ресурси. Важливо, що базовою цінністю в таких
умовах має бути людина з її конкретними вимогами, потребами, знаннями,
навиками, компетенціями та можливостями. А також людина, яка своїм власним
прикладом зможе надихати на інтелектуальні та матеріальні здобутки своїх
соратників та членів громади, спільно працюючи над стратегією розвитку,
інвестиційними проектами чи проводячи спільні акції з благоустрою, формування
відкритих просторів.

Особисто модеруючи розробку стратегій розвитку територіальних громад,
я спостерігав, як спільно за один стіл для відпрацювання завдання сідають люди,
ще дві години до цього моменту були непримиримими опонентами. Робота над
спільними цілями створює атмосферу консенсусу, коли потрібно поступитись
особистим заради суспільно важливих питань. Спільна робота над проектами,
а тим більше їх реалізацією, дозволяє стати однодумцями громадським активістам,
підприємцям, представникам органів місцевого самоврядування, згуртувати
депутатський корпус. Громади, які працюють, як єдиний механізм, злагоджено,
конструктивно, дієво є сигналом для інвесторів про існування значного
соціального капіталу. Не зайвим буде відзначити, що спільна робота над стратегією
розвитку громади є потужним інструментом консолідації громади.

Запит на лідерів змін – конструкторів соціального капіталу

Зрозуміло, що роль лідера може приміряти кожний з нас, але чи кожний
зможе справитись з цією рольовою моделлю. Особливо з такою рольовою
моделлю, яка сприятиме формуванню, нагромадженню соціального капіталу.
Сьогодні з певною періодичністю відбуваються вибори новостворених громад, на
підході чергові президентські, парламентські та місцеві вибори.
Тож з’являються в першу чергу великі можливості для креативних,
харизматичних, непересічних особистостей, які будують проявляти свою життєву
лінію базуючись на морально-етичних ціннісних орієнтирах, демонструвати
власні можливості для формування соціального капіталу своїх громад. Як бачимо
з соціологічних досліджень запит на таких лідерів є.

Час формувати соціальний капітал твоєї громади настав. Починай вже
сьогодні!
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Морально-етичні засади, як можливість 

розв’язання деяких внутрішніх протиріч 

“Глобальних цілей сталого розвитку ООН 2030”

та основа їх успішної реалізації

Богдан Калиняк, к.ф-м.н., Львівський

осередок Наукового товариства імені

Сергія Подолиньского

Вступ. Стан справ. Підходи до вирішення проблеми. Наш час
характеризується великою багатоманітністю технологій у гуманітарні та
природничій ділянках людської активності. Характерною особливістю сучасного
розвитку є також матеріальне забезпечення потреб людського тіла у розумінні
сукупного продукту для населення Землі (одяг, харчування, житло). Розвиток
технологій призводить до зменшення кількості осіб, занятих у виробництві
матеріальних благ та їх зростання у ділянках розповсюдження цих благ, їх
продажі, задоволення людських емоцій.

Цей же розвиток технологій має і негативні наслідки. Одним з основних є
узалежнення людей від створених ними технологій з неможливістю виживання
без них. Приклад: уявимо собі відсутність мобільного телефону та інтернету,
знищення інформації на електронних носіях і відповідних пристроїв їх
зчитування. За затратами енергії це набагато простіше зробити, як стерти
інформацію на папері чи на камені. Наслідки у роботизованому суспільстві при
відсутності в людей навиків первісної обробки і природних технологій неважко
передбачити – колапс. Інакше кажучи способи використання новітніх технологій
суттєво погіршують безпекову ситуацію людства.

Тому найактуальнішою проблемою при плануванні постає питання шляху,
напряму розвитку та вибір відповідних створених нашими попередниками
технологій. Іншими словами відповідь на питання куди йти стає важливішим від
того, як це здійснити. Якщо на запитання «як правильно здійснити» відповідає
наука у сучасному розумінні, то на запитання «куди правильно йти» відповідає з
наукової точки зору невідомо що, яке лежить поза науковим знанням.

Сучасний розвиток технологій призводить до виникнення цілком природних
запитань: чи потрібно 3 телевізори у квартирі, чи потрібно 5 або 20 пар взуття на
особу, якою має бути їх якість, чи слід економити природні ресурси, чи у сім’ї
має бути одна, двоє, троє, десятеро дітей, жити у дерев’яній хаті, чи мурованій на
основі сучасних матеріалів, продавати землю чи ні, свиней і птицю кормити так,
як це робили наші батьки і діди, чи сучасними генно-модифікованими
комбікормами, чи пшеницю сіяти на величезних площах 1000 і більше гектарів та
обробляти її механізовано, чи працювати на наділах, скажімо до 50 га разом з
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комплексним веденням сільського господарства та залученням більшої кількості

осіб, чи користуватись смартфоном і не одним, чи телефоном тощо.

Що означає «правильно» вирішити ці проблеми, що означає «правильна» та

«неправильна відповідь» на ці запитання? Зрозуміло, що це залежить від

внутрішніх схильностей людей. Не вникаючи у світогляди, спробуємо

сформулювати деякі принципи, для яких автор не зміг навести приклади, які б

цим принципам суперечили.

1. Основа людського існування – збереження людської гідності (часом з

різним індивідуальним розумінням цього поняття)
2. Будь яка діяльність базується на трьох складових як одному цілому
а) мета, ціль;
б) матеріальні ресурси;
в) метод, спосіб.
Неузгодженість між цими складовими не призводить до отримання

результату.
3. Людина – істота суспільна (задоволення своїх потреб можливе тільки в

середовищі інших людей, двоє робітників виконують ту саму роботу приблизно
вчетверо швидше як один, немовля повністю залежить від батьків та інших людей,
природи)

4. Людина є повністю залежна від природи та інших людей, а тому постійно
перебуває в залежності від наявних ресурсів.

5. Понятійний апарат, створений людиною (мова,слова, речення), лише
частково, приблизно, нечітко, розмито відображає знання та досвід. Знання на
слова відображаються однозначно, слова на знання – ні. Приклад: осел, баран,
свиня, еліпс, незалежна Україна, сталий розвиток, стратегія, правильно, наука,
вищий, нижчий, розвиток, прогрес, регрес, сталий розвиток тощо. Ще один
приклад «Глобальні цілі ООН сталого розвитку»: ні бідності, ні голоду, гарне
здоров’я, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови,
відновлювальна енергія, гідна праця та економічне зростання, інновації та
інфраструктура, зменшення нерівності, сталий розвиток міст та спільнот,
відповідальне споживання, боротьба зі зміною клімату, збереження морських
екосистем, збереження екосистем суші, мир та справедливість, партнерство
заради стійкого розвитку.

6. Людині дана свобода і воля самостійно приймати рішення.
7. Діяльність людини для її виживання спрямована на задоволення особистих

потреб та спільноти.

Всі ці принципи у сукупності покладено в основу аналізу відповідних
документів, та способів реалізації завдань в цих документах і не тільки в них.
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Чому морально-етичні засади. Проаналізуємо документ ООН спочатку в
загальному з точки зору мета, матеріальні ресурси, методи (по-суті, технологія
проектування, не вникаючи в інші людські потреби).

Мета більш-менш може бути зрозумілою, якщо досягнути спільного
розуміння слів «бідність», «всі її прояви», «у всьому світі», «голод», «рівний
доступ до благ» та інших згаданих раніше. Питання щодо зміни клімату важко
характеризувати як мету, бо до сьогодні нема моделі, яка б визначила
переважаючу роль Космосу чи людської діяльності на клімат. А це суттєво міняє
цілі та виконання програми.

Щодо матеріальних ресурсів, то у документі, практично про це нічого не
сказано. Зрозуміло, що деякі з цілей вимагають вкладень ззовні як мінімум на
навчання, а то і значно серйозніших технологічних та матеріальних ресурсів.

Методи впливу на процеси достатньо розвинені та розвиваються в різних
суспільствах і надзвичайно нерівномірно. Чи захоче хтось поділитися
технологіями заради самозбереження (не говорю вже про збереження ближнього)
– питання відкрите. Грошові втрати від ділення ідеями та деякими прибутковими
наслідками господарської діяльності поки що не враховуються і невідомо чи
будуть враховуватись (приклади, знищення біологічних видів, порушення
людиною природніх зв’язків людини та природи і самої природи, вплив людської
діяльності на її фізичний стан, що таке здорова людина тощо).

Отже всі згадані вище пункти положення, якщо мова йде про їх втілення,
варто посортувати з точки зору «здорового глузду», який відповідає законам
природи і наявним на сьогодні в ній ресурсах, розподілених надзвичайно
нерівномірно на Землі, а також потребам людини (але не засобам їх досягнення,
наприклад таким як гроші). Особливо це стосується гірських територій, які є
надзвичайно специфічними на кожному континенті, у кожній державі і, яких не
стосується, наприклад, положення про «Збільшити удвічі урожайність та
прибуток малих фермерських господарств, з урахуванням природних
особливостей та біологічного різноманіття кожного регіону». В горах взагалі
може не бути урожайності, а тільки тваринництво та випас худоби, або ліс або ще
щось, чим відбувається обмін з низинними районами. Подібно можна говорити
про «Попереджати настання посух, повеней та інших природних катастроф», що
на сучасному етапі – нереально. Приклад: землетруси, виверження вулканів,
цунамі, Фукусіма, Чорнобиль.

Ці речі говорять про деяку непродуманість документу щодо задоволення

людських потреб і внутрішні протиріччя, які можуть бути вирішені на основі

само собою зрозумілих норм поведінки людей в окремих регіонах, вироблених

тисячоліттями або іншими словами морально-етичними нормами і, які по

великому рахунку спрямовані на задоволення людських потреб.

Прекрасні слова «Забезпечити загальний доступ кожного до безперебійних

та сучасних енергетичних послуг» практично виконати неможливо (бо ядерна і
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і термоядерна енергетика – запаси ядерної зброї – доступні тільки вибраним
країнам, а іншим до них – зась).

Як бачимо згадані поняття лежать у морально-етичній площині і розуміння
цих слів є різним навіть в межах однієї держави (бо різні цілі в різних осіб –
різні, а тому дуже часто починається гра під назвою «перетягання рваної ковдри»
з поширенням в засобах масової інформації чуток, що всім буде тепло, підвищать
зарплату (розумій 1 дол.США до 2 дол.США, а цін в 4 рази, винним можна
зробити Національний банк України, Президента або ще когось). І саме
морально-етичні поняття формують напрям розвитку.

Що говорить Християнська Церква (організація, яка займається
трансцендентним, та людиною як основним господарем на Землі та її потребами,
зокрема духовними – спасіння душ) про економічний і духовний розвиток?
Наведені тільки деякі положення, які стосуються теми.

Визначення об’єктивної мети економіки. Внутрішній і кінцевий сенс
економіки (її «об’єктивна мета») випливає зі ставлення людини до світу
матеріальних благ та співвідношення її з цим світом, яке характеризується
чотирма особливостями. 1. Панування людини над матеріальним світом. Де є та
межа, за якою криється особиста відповідальність людини за початок невинних
на перший погляд наукових і лабораторних досліджень і за можливі наслідки їх,
які можуть бути жахливими і проявитись десь на іншій частиш земної кулі.
Вкрай необхідно, щоб людина, яка має владу над природою, вміла керувати ще й
собою, щоб ті небезпечні сили, які криються десь у темних закутках природи,
вона могла використовувати богобоязливо і свідомо. В земних речах християнин
має вбачати дар Божий, лише маленький «додаток» до Царства Божого –
до спасіння й благодаті (Мт 6,33).

2. Залежність людей від матеріальних благ. Щоб могти жити, ми мусимо
ніби поширити своє Я й на матеріальний світ, жити «коштом речей». Як істоти з
плоті і крові, ми залежні від матеріальних благ і послуг (харчування, одягу,
житла) – для розвитку духовного і культурного життя. Мета економіки –
розвиток «гуманізму в повному розумінні цього слова», що «відкриває очі на
Абсолют», прагне до розвитку «кожної людини і всього людства» (РР 42).

Розвинуті Індустріальні країни займають сьогодні передові позиції в
забезпеченні своїх громадян матеріальними цінностями. Третина населення
Землі володіє 80 відсотками всіх продукованих у світі благ, тоді як дві третини
людства мусять задовільнятися рештою – 20 відсотками.

3. Обмеженість матеріальних ресурсів і потреба в ощадливості. До цього
слід додати, що запити людини щодо матеріального світу не є фізіологічно
зумовленими, як у тварин; внаслідок наявності в людини духовних потреб, їх
слід визнати необмежними і такими, які взагалі не можна обмежувати. Саме з
напруги між матеріальними потребами і наявністю благ (зазвичай їх не вистачає)
випливає така нормальна поведінка людини: вона намагається ощадливо і по-
господарницьки використовувати добро, так «хазяйнувати», щоб витиснути з
наявних матеріалів якнайбільше користі.
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В добу індустріалізації люди, без сумніву, просто марнотратно ставилися
до багатьох ресурсів, наприклад до джерел енергії. Економічний поступ мусить
бути впорядкованим і контрольованим.

4. Співпраця і розподіл праці. Оскільки людина, полишена сама на себе, то
від самого початку вона змушена була об'єднувати свої зусилля з зусиллями
інших людей. Сьогодні вся земля охоплена спільним господарюванням.

Висновки щодо об'єктивної мети економіки. З попередніх міркувань
можна зробити два висновки:

1. «Творцем, осередком і ціллю всього економічно-соціального життя»
є людина (GS 63). Об'єктивна мета економіки полягає передусім у стабільному
й неухильному творенні тих матеріальних передумов, які уможливлювали
б індивідам і суспільним групам гідний людини розвиток. В енцикліці
«Quadragesimo anno» з цього приводу міститься таке зауваження: «їх
(матеріальних благ) має бути в такій достатній кількості, щоб не лише
вистачало для задоволення життєво необхідних природних людських потреб,
а й щоб вони забезпечували всебічний розвиток культурного життя, яке,
за умови дотримання міри, не лише не шкодить доброчесному життю, а,
навпаки, є сприятливим для нього» (QA 75).

2. Економіка не є ні єдиною, ні найвищою метою; навпаки, вона повинна
зайняти своє місце у «встановленій послідовності загальнолюдських цілей»
(QA 43). Важливішими є гідність і свобода людини, подружжя і сім'я, релігія
й мораль, культурні цінності, а як «найвища мета» – Сам Бог (QA 43).

Навіть якщо розквіт науки, техніки й економіки означає «великий
цивілізаційний і культурний поступ», все одно кожен мусить бути твердо
переконаним, що все це насправді не є найвищими цінностями, а є лише
засобами, які можуть знадобитися для досягнення справді головних цінностей
(пор. MM 175 і далі).

Економічний устрій. Усвідомлення того, що економіка має притаманну їй
об'єктивну мету, спонукає до запитання, за допомогою якого економічного
устрою найкраще можна досягти цієї мети. Основа – приватна власність, яка
повинна служити як індивіду так і суспільству та спільному благу.
Це положення, дозволяє, мабуть відповісти на запитання, чому поодиноких
мільйонерів вважають святими, а інших зрадниками батьківщини.

Висновки. Особливості гірських районів.
- Географія накладає специфіку на людські стосунки та господарський

розвиток. Дуже висока залежність від природних умов.
- Специфічні потреби місцевого населення, які можуть суттєво

відрізнятися від потреб інших регіонів.
- Специфіка розвитку господарства.
Автор для виконання одноpідного розуміння згаданих «добрих» намірів

пропонує взяти за основу ступінь задоволення людських потреби у комплексі:
одяг, їжа, житло, енергія, зв’язок (спілкування), культурні та духовні потреби.
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Динаміка цього процесу могла б бути характеристикою керівництва і
відповідності займаній посаді.

Оптимальне використання ресурсів – у спільній господарській діяльності.
Тому, мабуть, пора переходити до паралельної безгрошової оцінки

ефективності господарства. Такі спроби вже є як за кордоном так і в Україні.
Основою оцінки ефективності господарювання та прибутку могли б стати
енергетичні затрати і отримання переміноздатної енергії в процесі людської
діяльності (С.Подолинський, М.Руденко), мінімально можливі впливи на
природне оточуюче середовище, життя за потребами, а не примхами. Все це
вимагає розробки нових кількісних показників фахівцями різних спеціальностей.

Почати можна було б з двох видів взаємодіючих напрямів освіти:
- розуміння законів розвитку природи та суспільства як метод виживання,

зменшення затрат і використання того, що природа може зробити замість людини
для її потреб (морально-етичні норми). Формальні програми та організаційні
заходи тут мало що змінять;

- навики та вміння їх застосовувати у повсякденному житті (ремесла,
виробництво). Це легко піддається навчальним планам і програмам,але не дає
внутрішньої мотивації.

Ці напрями стимулюють разом з викладеним до внутрішньої мотивації
навчатися і здобувати професію, якісну працю в межах існуючих технологій,
працю у спільноті, вчитися навчатися і вимагають порівняно мізерних затрат
капіталу, на сьогодні грошей. Отже – реальному виконанню того, що тепер
називають компетентнісним та діяльнісним підходом до освіти. Багато думок,
викладених тут, взяті на підставі доробку таких українських науковці як С.
Подолинський, М. Руденко, В. Вернадський, не кажучи про катехизм і доробок
Христової Церкви у соціальних науках. Так може варто вернутися до своїх
коренів, замість того, щоб бездумно застосовувати доробок інших?
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Можемо вдвічі наростити 

обсяги агровиробництва, –

Володимир Гройсман

Потужності агросектору України сьогодні достатньо розвинуті, щоб
збільшити обсяги агровиробництва вдвічі. Про це сказав Прем’єр-міністр України
15 червня, під час перебування в Тернопільській області.

«Маємо гарні перспективи зростання врожаїв та економіки в цілому, – сказав
Володимир Гройсман. – Агрокомплекс зростає. Ми можемо вдвічі більше
виробляти агропродукції». Про це з посиланням на Прем’єр-міністра України
інформує прес-центр Кабінету Міністрів України.

Глава Уряду нагадав, що досягненню мети сприятимуть запроваджені
Урядом програми підтримки, які вже дають свої результати. Мова йде про
допомогу на молодняк, створення нових і розширення існуючих ферм,
здешевлення техніки.

Разом з тим Прем’єр-міністр наголосив, що акцент в агросекторі сьогодні
робиться не тільки на збільшення валу продукції, а й на поглиблення переробки,
створення додаткової вартості всередині країни

Джерело: www.kmu.gov.ua

15 червня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та
продовольства України оприлюднено законопроект “Про внесення змін до
Закону України Про державну підтримку сільського господарства України”.

08 червня Мінагрополітики оприлюднив проект Наказу “Про затвердження
Правил складання та подання заявки на сорт рослин”.

11 червня Мінагрополітики оприлюднено проект Наказу “Про затвердження

Порядку обліку, зберігання,оброблення та надання у користування геодезичної

інформації з банку геодезичних даних”.

Джерело: www.minagro.gov..ua

Мінагрополітики 

оприлюднило  проекти нових 

нормативно-правових  актів
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Німецько-український форум 

харчових продуктів

З 3 по 5 липня 2018 р. відбудеться V Німецько-український форум
харчових продуктів.

Захід проводитиметься за участі українських та німецьких виробників
сільськогосподарської продукції, представників оптового ринку Гамбурга та
оптового ринку «Шувар», представників Торгово-промислової палати Любека,
Східного комітету німецької економіки, Генерального консульства України у
Гамбурзі та Німецько-української промислово-торговельної палати.

Програмою форуму передбачено відвідання оптового ринку м. Гамбург та
низки провідних підприємств-імпортерів (у тому числі H.& J. BRÜGGEN KG) з
можливістю проведення В2В перемовин, а також проведення бізнес-форуму у
ТПП м. Любек.

Витрати на проживання, переліт та харчування покриваються учасниками
самостійно.

За подальшими запитаннями, будь ласка, сконтактуйте з проектом за
електронною адресу (info@agritrade-ukraine.com) або за номером телефону:
+ 38 044 279 44 80.

Для реєстрації заповніть анкету
учасника: https://goo.gl/forms/Y3Y5KwWH2p2aEeka2

Термін реєстрації – до 20.06.2018.
Джерело: www.agritrade-ukraine.com/en/

Українські аграрії можуть оформити 

розписки під 14 різних культур

Кількість культур, під які можна оформити аграрні розписки в Україні, зросла
до 14 позицій.

Про це повідомила керівник програми IFC «Розвиток фінансування
агросектору в Європі і Центральній Азії» Лія Сорока.

За її словами, в Бразилії під розписки підпадають лише чотири культури, а на
Ямайці – одна (кава).

Лія Сорока додала, що станом на почвток червня в Україні зареєстровано
550 аграрних розписок на суму понад 130 млн. дол.США.

Джерело: www.agrotimes.net

https://goo.gl/forms/Y3Y5KwWH2p2aEeka2
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Нагороду «Лідер року 2017»  одержав

виробник мінеральних добрив  з Львівщини 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро» – визнано
«Лідером року 2017» у галузі виробництва комплексних мінеральних добрив та
неспеціалізованій оптовій торгівлі.

Бізнес-успіх ТзОВ «Тетра-Агро» підтверджено нагородою «Лідер року
2017»

Нова бізнес-вершина ТзОВ «Тетра-Агро»: нагорода «Лідер року 2017»

Компанія «Тетра-Агро» увійшла до числа кращих підприємств України за
авторитетною оцінкою Національного бізнес-рейтингу та визнана «Лідером
року 2017 року». Тепер успішність, стабільність і високу репутацію
підприємства підтверджують престижні нагороди.

ШЛЯХ ДО ВЕРШИНИ
У кожної перемоги є чотири джерела: бажання, праця, талант і єдність.

Наші бажання, мрії та цілі змушують нас рухатися вперед, шукати нові шляхи
та відкривати невідомі горизонти.

ТзОВ «Тетра-Агро» було зареєстроване 15.09.2005 року. Згодом прийшла
ідея зробити щось корисне для вітчизняних аграріїв.

Проект виробництва був розроблений ВАТ «ГІРХІМПРОМ». Результатом
нашої співпраці є налагоджене ефективне виробництво гранульованих
мінеральних добрив «Нітроамофоска-М» вітчизняного виробництва за
екологічно безпечними технологіями і прийнятною ринковою ціною.

БУДНІ ЛІДЕРА
Здолати обрану дорогу неможливо без щоденної наполегливої праці.

Сьогодні компанія займається виробництвом комплексних мінеральних добрив
«Нітроамофоска-М» NPK 9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, B.

Підприємство у своїй діяльності дотримується наступних принципів:
Висока якість, надійність, задоволення потреб клієнта.

ТАЛАНТ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛЮБОВІ
В свою роботу ми вкладаємо не тільки працю, але й душу. Вірність,

самовіддача і, звичайно ж, любов до своєї роботи дають нашій команді
можливість надавати клієнтам якісні товари, бути попереду багатьох
конкурентів, лідирувати в сфері виробництва комплексних мінеральних добрив

У компанії «Тетра-Агро» працює команда професіоналів.
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В ЄДНОСТІ – СИЛА

Запорука успіху – взаєморозуміння в колективі, взаємодопомога, підтримка
цілей компанії. Тільки спільними силами можна реалізувати важливі ідеї, цікаві
проекти, досягти бажаного результату.

І тому підтвердження – сьогоднішня нагорода Національного бізнес-
рейтингу, який провів об'єктивну комплексну оцінку результатів нашої
діяльності і визнав нас «Лідером року 2017 року».

Національний бізнес-рейтинг проводить
рейтингування підприємств України вже більше 14
років і за цей час завоював довіру та повагу ділової
спільноти за прозорість та незалежність
оцінювання.

Нагорода «Лідер року» означає для нас, що ми
на правильному шляху і повинні працювати ще з
більшим натхненням .

ТзОВ «Тетра-Агро» планує на майбутнє
збільшити обсяги виробництва та асортимент
товару.

Джерело:ТзОВ «Тетра-Агро»
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ПриватБанк кредитує аграріїв 

Львівщини

Для сільгоспвиробників Львівщини «ПриватБанк» розробив низку кредитних
програм. Це «АгроКУБ», «Агросезон», лізинг сільгосптехніки. Також селяни
можуть скористатися і традиційними кредитними продуктами банку.
Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ КБ «ПриватБанку».

Привабливість співробітництва у цих напрямках обумовлена тим, що
ПриватБанк є уповноваженим банком державної програми часткової компенсації
витрат. За цією програмою можна придбати сільськогосподарську техніку та
обладнання вітчизняного виробництва як за допомогою кредитних грошей, так і
за рахунок власних коштів підприємств. У нинішньому році Постановою Кабінету
Міністрів України № 86 від 07.02.2018 р. розмір компенсації був збільшений з
20% до 25%. А деякі господарства можуть отримати навіть 40% компенсації
витрат. Дія програми поширюється на сільгосптехніку та обладнання
вітчизняного виробництва, які придбано після 01.01.2018 р.

Банк пропонує адаптований графік погашення боргу з урахуванням
агросезону під час оформлення сільгосптехніки у лізинг. Завдяки цьому
підприємству не потрібно виводити з обігу всі 100% вартості покупки. Він може
оплачувати техніку частинами за рахунок прибутку від її використання. Крім того,
за рахунок амортизації, податкового кредиту з ПДВ клієнт банку отримує
можливість економити на податкових платежах. Для залучення фінансування не
потрібна додаткова застава чи нотаріальне оформлення. ПриватБанк гарантує
своєчасне виконання зобов’язань постачальником техніки. Крім того, на це майно
не можна накласти арешт або звернути стягнення. Процентна ставка при такому
кредитуванні низька – від 1% річних без прихованих комісій і переплат. Клієнт
отримує майно відразу, а виплати здійснює поступово за рахунок прибутку від
використання.

Найбільш поширена серед програма кредитування – «АгроКУБ», яка
передбачає швидке отримання позики – буквально за кілька днів на суму до 1 млн
грн при відсотковій ставці лише 2% на місяць. При цьому упродовж першого
півріччя фермер (підприємство) виплачує тільки відсотки. Сума боргу з
відсотками рівними частинами погашається у наступні шість місяців. Одна з
переваг даної форми кредитування – можливість оформити другу таку ж позику
до повного погашення першої.

«Активно користуються наші аграрії і програмою «Агросезон», – розповідає
директор ПриватБанку на Львівщині Андрій Якимів. – Клієнт може отримати
кошти на такі потреби, як закупівля насіння, засобів захисту рослин, добрив,
палива, запасних частин і ремонт техніки. Кредитування здійснюється живими
грошима. Усі програми підтримки агробізнесу можуть працювати через кредитні
програми банку. Детальніше: www.agro.pb.ua

Джерело:www.portal.lviv.ua
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Джерело:www.minagro.gov.ua

Мінагрополітики та Київстар 

запустили мобільний додаток 

m-Agri для аграріїв

7 червня під час спільної прес-конференції Мінагрополітики та компанії
«Київстар» було представлено бета-версію мобільного додатку m-Agri. Захід
відбувся в рамках ювілейної ХХХ агропромислової виставки «Агро-2018» за
участі заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора
Шеремети та представників «Київстар».

«Малі фермери не мають достатнього фінансового ресурсу, щоб швидко
отримувати цінні галузеві знання, які, до прикладу, мають можливість замовити
великі агрохолдинги. Тому співпраця Мінагрополітики та Київстар щодо
створення і запуску зручного мобільного додатку для дрібних аграріїв є дуже
важливою. Завдяки новому додатку аграрії без особливих витрат зможуть
отримувати корисну інформацію про погоду, ціни, новини про держпідтримку»,
- зазначив Віктор Шеремета.

На сьогодні m-Agri налічує 7 основних розділів:
- Погода: інформація про погоду сьогодні, погодинно, щодня;
- Новини за розділами: загальні, твариннництво, рослинництво, технології,

уряд;
- Ціни: оптові та роздрібні ціни на ринку за продуктами, за регіонами;
- База знань: інформація про хвороби тварин та рослин, пестициди,

шкідників, насіння та рослини;
- Консультації: кваліфіковані експерти відповідають на запитання щодо

аграрної галузі;
- Курси валют та зручний конвертер;
- Торговий майдачик: торгівля в режимі онлайн, загальна сума, закупівлі

В2В, доступність елеватора, оцінки трейдера, партнери з доставки;
- Фінанси: безготівкові розрахунки, банківські послуги, страхові послуги,

факторинг, підрахунок.
Невеличким господарствам важко конкурувати із агрохолдингами, які

мають на озброєнні цілий штат професіоналів, технології та доступ до
інформаційних і торгових ресурсів. Тож ми вирішили запропонувати малим
фермерам альтернативу – мобільного помічника «все в одному», який
вміщується в кишені та завжди під рукою.

m-Agri розроблений для ОС Android. Оцінити його переваги зможуть
абоненти всіх мобільних операторів України, проте для власних абонентів
«Київстар» передбачив користування додатком без додаткової тарифікації –
незалежно від умов тарифного плану.

Для малих сільських господарств це новий рівень для професіонального
зростання та нові перспективи для розвитку бізнесу.
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Рентабельність вирощування 

амаранту вдвічі вища, 

ніж у соняшника

Все більше українських фермерів цікавляться амарантом. Рентабельність
його вирощування доволі висока, а попит набагато перевищує існуючу
пропозицію. Переробні підприємства вже зараз укладають угоди на викуп 100%
майбутнього врожаю, повідомляє agroday.com.ua

За середньої врожайності в 20 ц/га та ціни товарного насіння 25 тис. грн/т
з гектара можна отримати від 50 тис. грн виручки. Органічний амарант купують
ще дорожче – 35 тис. грн/т.

При цьому варто враховувати, що на практиці врожайність амаранту сягає 50
ц/га, і це не межа. Окрім насіння, є попит на олію, шліфовану крупу, борошно і
навіть макуху із зародків.

Амарант – посухостійка рослина і підходить для всіх регіонів України. Він є
гарним попередником у сівозміні і покращує врожайність ґрунту. Проте
виростити його вартує чимало зусиль.

Рослина боїться заморозків і сходить лише коли температура ґрунту
сягне 12-14 градусів. До цього часу важко зберегти вологу в верхньому шарі
ґрунту, особливо на півдні. Та й не завжди вдається якісно висіяти амарант:
діаметр насіння складає всього 0,6-0,8 мм, а глибина висіву має становити 1-2 см.

Окрім того, рослина не любить кислих та бідних ґрунтів. Зате на родючих
його можна вирощувати без внесення добрив.

Зараз в Україні нараховується понад 30 виробників амаранту. Вирощують
його на різній площі – від кількох гектарів до 150-ти (наприклад, на Закарпатті).

Зазначимо також, що переробка амаранту у світі давно стала
високорентабельною галуззю. Лише на амарантовій олії заробляють 500 млн
дол.США щороку. Олія використовується в фармацевтичній галузі та
косметології. А шліфована амарантова крупа для багатьох стала продуктом
повсякденного харчування.
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Особливості зберігання чорної 

смородини та аґрусу

Зібраний врожай чорної смородини та аґрусу якнайшвидше транспортують
для попереднього охолодження.

Ягоди охолоджують за температури 0 °С протягом 12-20 годин, а потім
перевантажують у камеру тривалого зберігання.

Визначення температур переохолодження і замерзання соку плодів чорної
смородини (-1,4 °С) дають змогу рекомендувати більш жорсткий температурний
режим зберігання до -1 °С.

За таких умов зберігання плоди знаходяться в стані вимушеного (відносного)
спокою, тривалість якого визначає лежкість плодів. Однак модифікована та
регульована атмосфера для ягід смородини практично не використовуються.
Ягоди аґрусу можна зберігати до 3-4 тижнів, проте вони більш чутливі до вмісту
вуглекислого газу, тому його концентрація не повинна перевищувати 15%.
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Попит на курятину зростатиме 

швидше за інші види м'яса

До 2025 року обсяг світового ринку м'яса і морепродуктів досягне 7,3 трлн
дол. США. Про це йдеться в новій доповіді консалтингової компанії Grand View
Research, Inc., передає ІА “Українські національні новини”.

Очікується, що протягом прогнозованого періоду світовий попит на м’ясо
і морепродукти зростатиме.

“Курка стане найбільш швидкозростаючим сегментом на ринку США
порівняно з іншими видами м’яса і морепродуктами. Такі висновки підкріплені
наявним зростанням попиту в американців на продукт”, – йдеться в повідомленні.

Поряд з Америкою, збільшення споживання м’яса птиці і морепродуктів буде
спостерігатися в Індії.

“Адже продукти з яловичини коштуютьв Індії на порядок дорожче, ніж
з курки або морепродуктів”, – пояснюють аналітики.

FreshBot дозволить моніторити ціни 

на овочі і фрукти в усьому світі

В Україні запустили додаток FreshBot – проект онлайн моніторингу цін на
свіжі фрукти та овочі по всьому світу. Про це повідомив розробник сервісу
Максим Кулик, консультант з експорту компанії Vinaigrette LLC.

FreshBot проводить близько 2 млн перевірок цін щомісяця.
Кожному підписнику буде доступна інформація по трьох каналах

моніторингу: роздрібні ціни, оптові ціни та ціни від виробника. Для українських
користувачів доступна опція моніторингу світових цін.

Програма буде доступна у кількох варіантах:
- стандартна підписка надасть доступ на моніторинг цін з розбивкою по

регіонах;
- у ширшому доступі можна буде переглядати статистику зміни цін за минулі

періоди, а також джерела формування ціни;
- в найширшому доступі буде можливість отримати прогноз цін на майбутній

період.
Найближчим часом розробники запустять кабінет фермера та оптовика, де

можна буде щоденно надавати ціни на власну продукцію в обмін на бонуси від
FreshBot.
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України

Номер 

лота

Кадастровий номер Площа 

га

Адреса Цільове 

призначення

Дата аукціона

24211 4620682300:13:000:0012 1.1260 Львівська область, Буський район, 

Кізлівська сільська рада

10.07 18.07.2018

11:00

24216 4624282800:05:000:0312 2.1747 Львівська область, Самбірський

район, Городищенська сільська рада

10.07 18.07.2018 

11:00

24210 4624282800:04:000:0228 1.5413 Львівська область, Самбірський

район, Городищенська сільська рада

10.07 18.07.2018

11:00

24208 4624282800:05:000:0313 2.7524 Львівська область, Самбірський

район, Городищенська сільська рада

10.07 18.07.2018 

11:00

24191 4623682200:10:000:2929 0.7124 Львівська область, Пустомитівський

район, Гуменецької сільської ради                   

(за межами  населеного пункту

10.07 18.07.2018 

11:00

24186 4622181600:11:000:0259 17.1307 Львівська область, Кам'янка-Бузький

район, Великосілківська сільська рада

10.07 18.07.2018 

11:00

24227 4623987600:02:000:0409 2.0000 Львівська область, Радехівський

район, Хмільнівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

19.07.2018

11:00

24223 4624885500:08:000:0276 11.1431 Львівська область, Сокальський

район, Поторицька сільська рада

Для ведення

фермерського

господарства

19.07.2018 .

11:00

24224 4623983000:04:000:0789 0.3200 Львівська область, Радехівський

район, Миколаївська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

19.07.2018

11:00

24221 4624883100:11:000:0306 15.0000 Львівська область, Сокальський

район, Телязька сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

19.07.2018 

11:00

24218 4624882000:05:000:0526 12.3300 Львівська область, Сокальський

район, Домашівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

19.07.2018 

11:00

24214 4624882000:08:000:0689 28.7440 Львівська область, Сокальський

район, Домашівська

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 19.07.2018

11:00

24333 4622785200:13:000:0052 6.0000 Львівська область, Жовківський

район, Липницька сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

24.07. 2018

11:00

24328 4622786700:14:000:0127 3.7977
Львівська область, Жовківський район, 

Новокам'янська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

24.07. 2018 

11:00

24326 4622786400:21:000:0064 11.0000 Львівська область, Жовківський район, 

Надичівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

24.07. 2018 

11:00

24323 4622782100:10:000:0006 15.0000 Львівська область, Жовківський

район, Глинська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

24.07. 2018 

11:00

24308 4623980900:05:000:0414 1.0000 Львівська область, Радехівський

район, Бишівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва
24.07.2018 

11:00

24317 4623980900:05:000:0413 0.6673 Львівська область, Радехівський

район, Бишівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

24.07. 2018 

11:00
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На земельний аукціон з продажу 

права оренди виставлять

8 земельних ділянок державної 

власності у Стрийському районі

20 червня, відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок

сільськогосподарського призначення державної власності (за межами

населеного пункту). Земельний аукціон проведуть за адресою: м. Львів,

пр. В. Чорновола,4, 2-ий поверх, 17 каб (актова зала). Початок торгів об 11:00 г.

У Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області до продажу

права оренди на земельних торгах пропонують право оренди 8 земельних

ділянок у Стрийському районі площею 55,3 га:

- Стрийський район, Воля-Задеревацька сільська рада, площа земельної

ділянки – 9,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –

2781,33 грн.

- Стрийський район, Воля-Задеревацька сільська рада, площа земельної

ділянки – 10,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –

3109,50 грн.

- Стрийський район, Воля-Задеревацька сільська рада, площа земельної

ділянки – 13,4 га. Цільове призначення: для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –

3896,79 грн.

- Стрийський район, Воля-Задеревацька сільська рада, площа земельної

ділянки – 4,2 га. Цільове призначення: для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати –

1235,13 грн.

- Стрийський район, Підгірцівська сільська рада, площа земельної ділянки

– 7,1 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 2345,37 тис.грн.
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4 червня у Держгеокадастрі України відбулося засідання Робочої групи
з опрацювання питань, пов’язаних з організацією та проведенням
загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення.

На засіданні обговорено стан виконання робіт з оцінки, проаналізовано вжиті
кроки щодо проведення ґрунтових обстежень у рамках визначених заходів з
проведення оцінки, а також питання організації та строків виконання наступних
етапів.

Крім того, члени робочої групи розглянули питання створення геопорталу,
який міститиме інформацію щодо загальнонаціональної нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення, його зміст та набір функцій та
сервісів, які можуть бути запропоновані користувачам.

Зокрема передбачається, що на геопорталі буде зведено усю інформацію,
отриману в результаті проведення робіт, достатню для розрахунку НГО окремої
земельної ділянки, а також узагальнені дані про оцінку в розрізі регіонів,
природно-сільськогосподарських районів та сільськогосподарських угідь.

Також розглядається можливість реалізації окремої функції розрахунку НГО
проектної земельної ділянки, що дозволить майбутнім власникам та користувачам
спрогнозувати орієнтовні витрати на сплату земельного податку або орендної
плати.

Інформація про національну оцінку землі

буде зведена на єдиний геопортал

- Стрийський район, Підгірцівська сільська рада, площа земельної ділянки –

5 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 623,23 грн.

- Стрийський район, Любинцівська сільська рада, площа земельної ділянки

– 3,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 500,66 грн.

- Стрийський район, Любинцівська сільська рада, площа земельної ділянки

– 1,3 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 207,46 грн.

Відповідальна особа: Чорнобай Ірина Петрівна

Контактні телефони: +380676757377

Зазначимо, що реєстрація учасників земельних торгів в день проведення

відбуватиметься з 9:00 до 10:40 год за вищезазначеною адресою.

Джерело: Стрийська районна державна адміністрація
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На Львівщині 

відбудеться аукціону                                     

з продажу права оренди 

земельних ділянок разом 

із водними об’єктами 

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та
раціонального використання водних об’єктів Департамент екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними
об’єктами, які відбудуться о 11.00 18 липня 2018 року за адресою: м.Львів,
вул.Стрийська,98.

Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок та
земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на
земельних торгах, а саме:

1. Ставок площею 0,3653 га, який розташований на території Кізлівської
сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній
ділянці площею 1,1260 га;

2. Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га;

3. Ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької
сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на
земельній ділянці площею 0,6554 га;

4. Ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької
сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на
земельній ділянці площею 0,7124 га;

5. Ставок площею 2,3737 га, який розташований на території Городищенської
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 2,7524 га;

6. Ставок площею 1,3691 га, який розташований на території Городищенської
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 1,5413 га;

7. Ставок площею 1,8516 га, який розташований на території Городищенської
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 2,1747 га

Останній день прийому заяв - 12.07.2018 р. до 16 год. 30 хв.
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Захист капусти від шкідників                  

та хвороб 

Михайло Бойчук, головний спеціаліст -

державний фітосанітарний інспектор

відділу прогнозування, фітосанітарної

діагностики та аналізу ризиків Головного

управління Держпродспоживслужби

у Львівській області

Капуста зазнає великої шкоди від шкідників та хвороб. Починаючи з
вирощування розсади й до збирання врожаю в полі, овочевим хрестоцвітним
культурам шкодить кілька десятків комах. Боротьба з хворобами капусти
починається з прибирання рослинних залишків восени. Не прибрані з городу, з
території дачі рослинні залишки призводять до накопичення хвороботворних
грибів у ґрунті та спалаху захворюваності, особливо у вологі роки.

Хрестоцвіті блішки – дрібні жуки до 3,5 мм. Шкодять кілька видів блішок:
хвиляста, світлонога, чорна та синя. З місць зимівлі жуки виходять рано: у кінці
березня – на початку квітня. Блішки утворюють на листках капусти, особливо по
краях, виразки. Крім листків, блішки обгризають квітконіжки, пуп’янки та
стручки. Найбільш активні жуки в сонячну і спекотну погоду. Личинки жуків
живляться корінцями рослин. Наприкінці червня – у першій половині липня
з’являються жуки нового покоління, які живляться на різних хрестоцвітих до
настання холодів.

Капустяна попелиця. Дорослі попелиці та личинки живляться соком
рослин, який висмоктують хоботком. Пошкоджені листки зморщуються й
жовкнуть, ріст рослин уповільнюється, врожай дуже знижується. У першій
половині літа попелиця шкодить менше. Найбільш небезпечна вона в середині та
наприкінці літа, під час інтенсивного розмноження.

Заходи захисту. Хімічну
боротьбу на посівах капусти треба
починати тоді, коли з’являються
перші колонії комах і листки ще не
почали скручуватися. Пізніше
ефективність обробок знижується.
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Капустяна совка. Протягом літа на всій території України розвивається два
покоління цього шкідника. Зимує капустяна совка в ґрунті в стадії лялечки.
Метелики її першого покоління літають з середини травня по кінець червня,
другого покоління – з половини липня по першу половину вересня. Молода гусінь
капустяної совки зеленого кольору, живе групами і вигризає м’якуш листка, на
якому відродилась. У цвітної капусти гусінь, крім листків, пошкоджує ще й
суцвіття.

Капустяний білан. Протягом літа розвивається два-три покоління.
Метелики першого покоління з’являються здебільшого в квітні – на початку
травня. Кілька гусениць білана можуть за 2-3 дні знищити всю головку капусти.
Найбільш численна й найшкідливіша гусінь другого та третього поколінь
(липень-серпень). Нерідко пошкоджена капуста гине, не встигнувши навіть
зав’язати головки.

Капустяна міль. Зимує шкідник у стадії лялечки на післязбиральних
рештках. Метелики вилітають у квітні і відкладають яйця на хрестоцвіті рослини.
Гусінь, що відроджується, вгризається в м’якуш листка і прокладає всередині
листка короткі хідники (міни). Потім вони живляться відкрито: виїдають м’якуш
маленькими ділянками, не зачіпаючи шкірки з верхнього боку, утворюючи
напівпрозорі округлі плями або “віконця”. Пошкодженні листки жовкнуть і
незабаром засихають. Протягом літа на Україні розвивається 3-4 покоління
капустяної молі.

Весняна капустяна муха. За зовнішнім виглядом весняна капустяна муха
схожа на кімнатну. Довжина її 6-6,5 мм. Личинка мухи червоподібна, молочно-
білого кольору, довжиною до 8 мм. Зимують лялечки у ґрунті. Виліт мух
збігається з періодом цвітіння берези і суріпиці, початок відкладання яєць в
нечорноземній зоні – з цвітінням вишні, а масова яйцекладка – з цвітінням бузку.
Муха відкладає яйця під більш розвинені рослини, на нижню частину стебла або
під грудочки ґрунту. Личинки, що вийшли з яєць, селяться в підземні частини
рослин. У таких рослин корені загнивають, порушується надходження поживних
речовин у надземні частини.

Заходи боротьби: бракування розсади, пошкодженої личинками капустяної
мухи; висадка розсади в ґрунт на нормальну глибину; підгортання капусти,
особливо після поливу і підгодівлі для утворення додаткових коренів; посипання
розсади на грядках тютюновим пилом; садіння селери, запах якої відлякує
капустяну муху; після збирання врожаю – видалення і знищення качанів капусти.

Літня капустяна муха. Літня капустяна муха схожа
на весняну, але дещо більша за розміром (7-8 мм).
Розвивається в одному поколінні. Зимують лялечки у
ґрунті, виліт мухи відбувається зазвичай у кінці червня.
Літня капустяна муха відкладає яйця так само, як і
весняна. Через 5-14 днів з яєць виходять личинки,
проникають у коріння рослин.
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Тривалість розвитку личинки – 24-32 днів. Личинки літньої капустяної
мухи ушкоджують всі овочеві капустяні рослини таким же чином, як і весняна
капустяна муха. Середньостиглі сорти капусти більш чутливі до пошкоджень,
ніж пізні. Заходи боротьби ті ж, що і з весняною капустяною мухою.

Чорна ніжка розсади капусти. Прикоренева шийка ураженої розсади буріє,
тоншає або загниває, рослина надламується і гине. Розвитку хвороби сприяють
надмірна вологість ґрунту і повітря в парниках, різкі коливання температури,
загущення посівів, підвищена кислотність ґрунту.

Заходи захисту. Крім агротехнічних заходів, обов’язково використовують
для поливу препарат Превікур 607SL, в.р.

Кила. Це грибкове захворювання уражує капусту всіх видів, інші
хрестоцвіті (редис, ріпу, гірчицю), а також бур’яни цієї ж родини. Виявити її не
так легко, адже нарости утворюються на коренях і побачити їх можна тільки при
ретельному огляді. Найчастіше кила проявляється на кислих, важких ґрунтах і
при недотриманні чергування культур. Нарости забирають для свого розвитку
поживні елементи, тому рослини стають млявими. Особливо це помітно в спеку.
Качани можуть зовсім не утворитися, хворі капустини жовтіють і в’януть.
Нарости восени руйнуються, спори гриба потрапляють в ґрунт. Там вони
зберігають свою життєздатність до 5 років і служать джерелом зараження
килою. Це і враховують при дотриманні сівозміни.

Для боротьби з килою при висаджуванні розсади капусти, особливо
купленої, потрібно ретельно оглянути коріння. При вирощуванні
використовують стійкі до цієї хвороби сорти. Дуже важливе вапнування кислого
ґрунту перед висадкою капусти. Восени треба взяти 500г/м2, навесні – 200 г/м2
або просто по 40 г на луночку свіжого гашеного вапна. Можна застосувати 8%
суспензію вапна (800г на 10 л води). Вапняне молоко вилити в лунку та
перемішати з ґрунтом – півлітра на рослину. Важливо цю операцію проводити
не тільки на городі, але й у теплиці, парнику. У закритому ґрунті
використовується 200 г сухого вапна на м.кв. Заражені рослини потрібно не
висмикувати, а викопувати і виносити з грудкою землі. Капусту необхідно
підгортати для утворення додаткових коренів.

Несправжня борошниста
роса капусти. Хоча це
захворювання частіше
викликає асоціації з огірком,
але хворіють ним і хрестоцвіті
рослини, найчастіше капуста.
На верхній стороні листя
капусти з’являються жовті
плями розпливчастої форми.
З нижньої утворюється
білуватий наліт.
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Потім він сіріє, листок жовтіє, відмирає, сохне. Несправжня борошниста
роса, в першу чергу, є хворобою розсади капусти, виникає при поганій
вентиляції в теплиці або під плівковим укриттям, також при загущених посівах.
На городі дає спалах у вологі роки, вражаючи насамперед нижнє листя капусти
(червоно-жовті плями). В інших хрестоцвітих (редька, редиска) коренеплоди
тріскають і на них виникають темні плями. Боротьба з борошнистою росою
капусти така ж, як і в інших культур.

Фомоз – суха або серцевинна гниль. Це небезпечна хвороба капусти, що
викликається грибками, вражає й інші хрестоцвіті в будь-якому віці. У місцях
ураження з’являються чорні крапки на побурілій тканині. Якщо висаджується
вже хвора розсада капусти, то вона відстає в рості, нижнє листя капусти стає
малиновим, пурпуровим, синюватим. Стебло може викривитись і засохнути.
Якщо захворіє вже доросла рослина, то на качані буде видно вдавлені плями з
сірими плямами спор. Така капуста непридатна для зберігання. Захворюванню
фомозом сприяє підвищена вологість при середній температурі, механічні
пошкодження (наприклад, шкідниками).

Судинний бактеріоз особливо уражує насінники капусти. На сходах
хвороба проявляється на сім’ядольних листках, які при сильному ураженні
жовтіють і засихають. На дорослих рослинах листки, починаючи з країв,
жовтіють. На пожовтілих частинах жилки темнішають, листки стають
крихкими і опадають. На поперечному розрізі головки і черешків
спостерігається почорніння судинного кільця.

Заходи боротьби: дезінфекція насіння прогріванням у воді; видалення з
поля уражених рослин і ретельний відбір маточників перед посадкою; зміна
ґрунту в теплицях або його дезінфекція. Дотримання сівозміни з поверненням
капусти на старе місце не раніше, ніж через 5 років.

Слизистий бактеріоз уражує в основному дорослі рослини в період
формування головок. На зовнішніх листках уражених рослин з’являються темні
плями. Листки ослизнюються, темнішають і загнивають. Мокра гниль проникає
і всередину головки. При сильному ураженні вони підламуються і опадають, а
внутрішня частина загниває. При цьому виділяється дуже неприємний запах,
збудниками хвороби є бактерії.

Заходи боротьби: знищення післяжнивних залишків, особливо качанів,
дотримання сівозміни з висадкою капусти після столових буряків або зернових.
Ретельний відбір качанів перед закладанням на зберігання і перед висадкою.
Температуру в сховищах підтримують близько 0°С.

Ефективна боротьба з шкідниками капусти повинна базуватися на
проведенні агротехнічних, хімічних і біологічних заходів. З агротехнічних
заходів, що попереджують заселення і зниження чисельності шкідників, велике
значення має глибока зяблева оранка, регулярний обробіток грунту в
міжряддях, своєчасна посадка здорової, добре розиненої розсади, знищення
бурянів, які є додатковим кормом для імаго та личинок шкідників і стають
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вогнищами їх розмноження та накопичення, збір і видалення рослинних решток,
просторова ізоляція насінників від полів, де їх вирощували в минулі роки.

Протягом вегетації, при виявленні пошкодження капусти шкідниками,
рекомендується проводити обробки посівів інсектицидами: Актара 240 SC, к.с.,
Енжіо 247 SC,к.с., Децис Профі 25 WG,ВГ, Матч 050 ЕС,к.е., або іншими. Перед
застосуванням пестицидів уважно прочитайте інструкцію на етикетках.
Дотримуйтесь вказаних рекомендацій та правил особистої безпеки.

Через зміну клімату аграріям слід 

активніше використовувати 

регулятори росту рослин

Зміни кліматичних умов останнього часу обумовлюють зниження здатності
ґрунту забезпечувати рослини основними чинниками життя в оптимальній
кількості.

Через це виникає потреба вносити корективи до наявної технології
вирощування польових культур.

Зокрема, слід додатково залучати нові багатофункціональні комбіновані
препарати, які дадуть можливість певною мірою компенсувати прояв стресових
умов під час вирощування сільгоспкультур.

До складу таких органо-мінеральних комбінованих препаратів входить, крім
мінеральних сполук, і бактеріальна складова, якій притаманні також
профілактичні й лікувальні властивості, що спричиняє стійкість рослин до
комплексу хвороб, збудниками яких є патогенні мікроорганізми.

Наслідком позитивної дії цих препаратів є підвищення імунітету рослин,
покращення якісних і структурних показників отриманого врожаю, підвищення
стійкості рослин до несприятливих чинників довкілля, а саме – різкого
коливання температурного режиму, дефіциту вологи й фітотоксичної дії хімічних
засобів захисту рослин.

Сьогодні в Україні зареєстровано понад 90 найменувань регуляторів росту
рослин, з яких 69 дозволено до використання.

Джерело: www.agrotimes.net
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AGRARIUS:

Сільське господарство в гармонії                               

з природою

Сільське господарство в гармонії з природою – це гасло, яке керує всіма
нашими продуктами.

Використання препаратів з нашої пропозиції поєднує в собі максимальну
ефективність дії, підтриману багаторічними дослідженнями та спостереженнями.
Як показує наш досвід, ці продукти ідеально підходять для сільського
господарства. Вони природно підтримують зростання і розвиток рослинництва та
захищають їх від негативних наслідків стресових факторів. У той же час вони на
100% безпечні для людини, навколишнього середовища, рослин та тварин.
Про це зазначає Президент компанії «AGRARIUS» (Польща) Зенон Борис

ТОВ «Органіка Аграріус» (Тернопіль) в Україні є офіційним
дистриб’юторем польської фірми «Oraganika Agrarius» та Global Agro
Innovations як виробник, котрі на європейському ринку працюють вже більше як
десять років.

10 травня відбулася зустріч президента компанії «Organika Agrarius» Sp. Z
o.o. (Республіка Польща) Зенона Бориса та голови управи ГО «Львівська Аграрна
Палата»(Україна) Ігоря Вуйцика.

В рамках зустрічі обговорювалися питання співпраці, в результаті якої було
підписано договір.

«Oraganika Agrarius» співпрацює також з багатьма українськими
агрокомпаніями такими як KERNELL, МХП, АГРОКІМ, Чернігівська ІМК,
Цукровик, Agrogeneration та багато інших.

Компанія пропонує
тільки безпечні органічні
препарати, що обмежують
негативний вплив засобів і
добрив на навколишнє
середовище, одночасно
забезпечуючи рослини
правильним комплексом
поживних речовин, що
значно підвищує
економічний баланс
аграрного виробництва.
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Препарати NANO GRO(стимулятор росту) та Full kondycja (кондиціонер
pH) – максимальна результативність діяльності підперта багатолітніми
дослідженнями, а також їх висока якість. Вони у натуральний спосіб
допомагають зростанню і розвиткові окультурених рослин, також захищають їх
перед негативними наслідками стресогенних чинників. Водночас препарати
компанії на 100 % безпечні для людей, середовища, рослин та тварин.

NANO-GRO® – інноваційний стимулятор росту
та плодоношення рослин. Це органічний та абсолютно
безпечний для людей і навколишнього середовища
стимулятор, створив справжній фурор в аграрній
сфері. Він забезпечує стимулювання зростання і
розвиток рослин на трьох рівнях:

I – стимулювання розвитку надземних частин
рослин;

II – стимулювання розвитку кореневої системи;
III – стимулювання стійкості рослин.

Високий і кращої якості урожай.

NANO-GRO® дає гарантію оптимальних умов росту з самого початку
вегетації, готує рослини до толерантності до стресових факторів, покращує
стійкість рослин до захворювання, підтримує ефективне використання добрив і
фунгіцидів. Підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів природного
та антропогенного походження: критичних перепадів температур, дефіциту
вологи, токсичної дії пестицидів, ураженню хворобами та пошкодженню
шкідниками.
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Корсисть від застосування:
✓ зростання урожаю;
✓ зростання стійкості до хвороб і стресових умов;
✓ зростання вмісту цукрів, білків, глютену і масла;
✓ краща перезимівля озимих рослин;
✓ краще розростання урожаю;
✓ зростання маси коренів і надземної частини рослин;
✓ отримання високого посіву - зерна/насіння;
✓ краще засвоєння і перероблення застосованих добрив і

пестицидів.
Багаторічні дослідження підтверджують позитивний вплив

NanoGro на збільшення та підвищення якості урожаю злаків, фруктів
та овочів.

Препарат Nano-Gro випускається у вигляді водорозчинних гранул
і застосовується у вигляді водного розчину.

NANO GRO AQUA – дайте краще життя вашим рослинам.
Це дуже інноваційний та сучасний препарат, призначений для використання

у вирощуванні рослин. Завдяки своєму унікальному складу – це новинка на
ринку. NANO GRO AQUA доповнення до вже відомого і дуже ефективного
стимулятора Nano Gro. Містить в своєму складі амінокислоти з морських
водоростей і гумінові кислоти. Потужність NANO GRO AQUA у багато разів
перевершує інші стимулятори і кондиціонери, доступні на ринку. Ефект
препарату ґрунтується на стимулюючому впливі Nano Gro, який спрямовує
рослину на захисну та проти стресову дію.

NANO GRO АQUA призначена для різних культур, ми впевнені, що доза
буде придатною, а результати будуть вражаючими.
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Компанія пропонує Вам свій найновіший здобуток Кондиціонер 9 в 1 Full,
регулятор pH води з вмістом чистих фульвокислот. Це унікальний препарат, що
знижує pH робочої рідини, дезактивує важкі метали і твердість води, підвищує
поглинання рослиною активних речовин, має антистресову дію і це далеко не
весь список корисних властивостей кондиціонера. На відміну від інших
подібних засобів кондиціонер Full швидше пом’якшує воду та усуває карбонатні
твердості, а також завдяки фульвокислотам робочий розчин має більшу
клейкість, що дозволяє краще утримувати рідину на обприскуваних рослинах,
підсилює дію фунгіцидів та інсектицидів.

СКЛАД:
• Фульвокислоти;
• Стимулятор поглинання активних складників;
• Комплексант – пом’якшувач води, регулятор pH;
• Антиспінювач;
• Складник, що підвищує зволоженняl
Оптимальний діапазон величин реакції робочої рідини, що

використовується в агротехнічних роботах, міститься в межах 3,5 – 6,0. Вода, що
використовується аграрниками, зазвичай має нейтральну pH або легко лужну
(7,0 – 7,5). FULL KONDYCJA, застосований у кількості 1 літр на 1000 літрів
води, знижує її pH з 7,1 до 4,5-4,7. Таким чином стабілізована робоча рідина
характеризується оптимальними властивостями для застосування більшості
засобів захисту рослин, добрив та стимуляторів.

За додатковою інформацією запрошуємо звертатися:

Україна, 46003 м. Тернопіль, вул. Котляревського буд. 67, офіс, 8,
+38 098 383 99 69 , Михайло Наваляний; biuro.ukr@agrarius.eu

Джерeло: www.organika-agrarius.com
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Капуста цвітна 12,00 14,50 17,00

Кабачок 4,00 4,20 4,50

Капуста білоголова 8,00 8,00 8,00

Капуста броколі 20,00 20,00 20,00

Картопля рання 6,50 6,80 7,00

Морква рання 26,00 27,00 28,00

Буряк столовий 6,00 6,00 6,00

Квасоля чеpвона 30,00 34,00 38,00

Огірок корнішон 7,00 7,50 8,00

Рукола 50,00 65,00 80,00

Шпинат 25,00 27,50 30,00

Помідор салатний 
рожевий

24,00 24,50 25,00

Цибуля ріпчаста жовта 3,00 4,50 6,00

Часник 40,00 44,00 48,00

Цибуля зелена 30,00 40,00 50,00

Салат Айсберг 23,00 24,00 25,00

Рукола 50,00 65,00 80,00

Абрикос 15,00 22,50 30,00

Вишня 10,00 15,00 20,00

Яблуко Айдаред 5,00 7,00 9,00

Яблуко Флоріна 8,00 10,00 12,00

Яблуко Муцу 10,00 14,50 19,00

Яблуко Ліголь 15,00 18,20 21,50

Яблуко Чемпіон 12,00 16,00 20,00

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Індичe філе 135,00 135,00 135,00

Куряча печінка 55,00 55,00 55,00

Куряче філе 82,90 83,40 83,90

Короп  жив. 75,00 80,00 85,00

Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар”

Оптові ціни на продукцію  (станом на 18.06.2018 р.)  (1 кг/ грн.)

2018 / № 11 (82)
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Закупівельні ціни в Україні 

на 18.06.2018 р.

Джерело: www.graintrade.com.ua
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Середньозважені ціни закупівлі зернових та

олійних культур в Україні на умовах CPT

термінали, EXW елеватори, CPT переробники,

FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF

CPT

термінал,

грн

EXW

елеватори,

грн

CPT

переробник,

грн

FCA,

грн

CPT

термінал,

дол. США

FOB,

дол.США

DAF,

дол.США

Висівки пшеничні 4400

Горох 5900 5650

Кукурудза 5452 4877 4800 176 168

Льон 11000 15000

Нут 27000

Овес 5000

Олія соняшникова 22500 999

Просо 8700

Пшениця 2 клас 5508 5179 5500 183 185

Пшениця 3 клас 5503 5038 5400 180 184 184

пшениця 4 клас 5400 4600

пшениця 5 клас 5400 4600

пшениця 6 клас 5319 4795 4700 176

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО
12200 12136 395

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО
12100 11964 397

Соняшник 12500 10496 11500 9500

Соя 13500 11970 12300 11167 393

Соя без ГМО 11700 415

Ячмінь 5473 5000 5250 178
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Джерело: www.agroprosperis.com

Закупівельні ціни, в тому числі 

на внутрішніх елеваторах,

станом на 18.06.2018 р.

Пшениця

2 кл

пшениця                  

3 кл

пшениця 

6 кл Кукурудза Ячмінь

дол. США / 

грн

дол. 

США/

грн

дол. США / 

грн

дол.

США /

грн

дол.

США /

грн

Джерело:www. bakery-expo.com.ua

спот спот спот спот форвард

ТІС, порт Южний 183/5650 178/5500 174/5380 173/5350 170/5260

Транс-Сервис, 173/5350

порт Чорноморськ

Веселокутський КХП 171/5290
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення
Детальніша 

інформація

Круглий стіл

«Перспективи реалізації

ефективної

моделі саморегулювання

в Україні»

20 червня 2018 р.

м. Київ,

Торгово-промислова 

палата України,

вул. Велика  

Житомирська,33

www.ucci.org.ua

III Міжнародний форум 

аграрних інновацій «Нове 

зернятко Настасів-2018»

26-27 червня 2018 р.

Тернопільська обл.,

Тернопільський р-н,

с. Настасів

www.novezernyatko.com.ua

Семінар «Яблучний

бізнес. Розширення

можливостей»

03 серпня 2018 р.
Вінницька обл.,

м. Немирів
www.agrotimes.net

SMART AGRO FIELD 

DAYS 2018
15-16 cерпня 2018 р.

Київська обл.,

Бородянський р-н.,

смт. Немішаєво1,
вул. Технікумівська,4

www.sabb.co.ua

Конференція «Точне 

землеробство-2018»
30 серпня 2018 р. м. Київ www.agrotimes.net

III Міжнародна

конференція

«GRAIN UKRAINE»

7-8 вересня  2018 р. м. Одеса www.grain-ukraune.cim

Міжнародна виставка 

хлібопекарської 

промисловості                             

«Bakery Ukraine 2018»

11-13 вересня  2018 р.

м. Київ, Міжнародний

виставковий центр , 

Броварський

проспект, 15

www.bakery-expo.com.ua

Зарубіжні події

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка «CENTRALNE 

TARGI ROLNICZE 2018»

29 листопада-

01 грудня  2018 р.

Польща,

м. Варшава
www.centralnetargirolnicze.pl

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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