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Джерело: Львівська Аграрна палата 

На ІІІ Форумі місцевого розвитку 

визначили нові інструменти                    

для економічного розвитку 

Карпатського регіону 

21-23 червня у місті Трускавець Львівської області відбувся ІІІ Форум 
місцевого розвитку.  

Учасниками цьогорічного форуму стали Голова Верховної Ради України 
Андрій Парубій, делегації з багатьох областей України, керівники міністерств 
України, Австрії, Польщі, органів державної влади і представники місцевого 
самоврядування, науковці та експерти.  

У рамках заходів форуму відбулися тематичні дискусійні панелі присвячені 
питанням реалізації реформи децентралізації, міжмуніципального 
співробітництва та міжрегіональної співпраці, розвитку туризму, транскордонної 
співпраці, розвитку професійно-технічної освіти та інші.  

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин презентував 
вітчизняним та зарубіжним гостям форуму пілотний проект для регіону Карпат, 
який пропонується представити європейським інституціям у якості пілотного 
проекту в рамках Угоди про Асоціацію України з ЄС.   

Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер 
під час виступу підкреслила готовність її країни передати позитивний досвід 
розвитку макрорегіональної стратегії Альпійського регіону.  

Під час пленарної дискусії «Політика розвитку Карпат» Голова Верховної 
Ради України Андрій Парубій звернув увагу, що реалізувати економічний 
потенціал Карпатського регіону можливо після реалізації інфраструктурних 
проектів та ефективній  підтримці малого та середнього бізнесу. На думку 
А.Парубія, Карпатська макрорегіональна стратегія буде підтримана також ЄС, 
оскільки на даний час вже чотири таких  ініціативи вже успішно реалізуються 
зокрема в регіоні Альп, Дунаю та Балтики.  

Важлива увага учасників форуму приділялася також висвітленню 
проблематики управління лісовою галуззю, підвищення 
конкурентоспроможності гірських територій і представленню успішних практик 
соціального підприємництва в Україні.  

У рамках заходів форуму було підписано партнерську угоду щодо реалізації 
Проекту в рамках Програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-
Україна 2014-2020»  та укладено меморандуми про міжрегіональну співпрацю. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові обговорили питання 

суспільного устрою 

25 червня у Львові відбулася науково-практична конференція «Шляхи 
створення нового суспільного устрою в Україні та відбудови національної 
держави».  

В рамках конференції представники громадських організацій і науковці 
обговорили актуальні питання державотворення і організації суспільних відносин 
для забезпечення економічного зростання та розвитку людського капіталу. 

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика під час доповіді 
визначив перелік кроків та концептуальних засад для формування суспільних 
відносин в сільській місцевості з метою забезпечення ефективного 
ресурсокористування.  

Джерело: https://lfm.com.ua 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Аграріїв області закликають 

реєструвати права на землю 

Користувачів та власників земельних ділянок на Львівщині закликають 
реєструвати права на землю. Особливо актуальним це стало після проведення в 
області аудиту земель сільськогосподарського призначення. Про це йшлося 
сьогодні, 27 червня, під час брифінгу у Львівській ОДА. 

«Відповідно до проведеного аудиту, ми реально отримали картину 
використання земель сільськогосподарського призначення в розрізі кожної 
окремої земельної ділянки з прив’язкою до землекористувача, землеволодільця 
або землевласника. Тобто побачили скільки є державної, комунальної та 
приватної землі. На основі цього, і розуміючи, що ефективно і раціонально 
використовувати землі потрібно всім учасникам ринку землі, ми спільно з 
Головним територіальним управлінням юстиції розробили алгоритм ефективного 
правового використання, об’їздили кожен район області і довели його до відома 
органів місцевого самоврядування та аграріїв Львівщини. Після цього в області 
запроваджено моніторинг введення в сільськогосподарський обіг земель 
сільськогосподарського призначення», – розповіла заступник начальника 
управління – начальник відділу розвитку аграрної інфраструктури, земельних 
відносин департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Тетяна 
Борушок. 

Частиною алгоритму є реєстрація права на землю. Як наголосила заступник 
начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області 
Оксана Куманська-Нор, тільки знаючи свої права, аграрії зможуть себе 
захистити. 

«Чинне цивільне законодавство передбачає виникнення усіх прав на 
нерухоме майно, їх зміну та припинення, виключно з моменту державної 
реєстрації. Якщо право на нерухоме майно не зареєстровано – апріорі його не 
існує. Ми звертаємо увагу державним реєстраторам на недопущення подвійної 
реєстрації, на ретельне вивчення документів на відповідність чинному 
законодавству.  Також звертаємо увагу громадян, юридичних осіб на те, що у 
випадку, якщо є підстава вважати, що дія або бездіяльність державного 
реєстратора є неправомірною, або порушує права, таке право може бути 
захищене в судовому і досудовому порядку», – наголосила Оксана Куманська-
Нор. 
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Для розуміння іноземних та вітчизняних інвесторів щодо наявності вільних 
земельних ділянок, Львівська облдержадміністрація спільно з Головним 
управлінням Держгеокадастру розробляє каталоги пропозицій вільних земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності та 
включених земельних ділянок до Переліку ділянок сільськогосподарського 
призначення, права оренди яких будуть продані на земельних торгах. 

Як інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, 
завдяки каталогам інвестор зможе отримати інформацію про земельну ділянку, її 
основні характеристики (площу, вид угідь, кадастровий номер земельної ділянки 
(у разі наявності), відстань до автомагістралі, відстань до залізниці), а завдяки 
картографічним  матеріалам інвестор зможе конкретно зрозуміти місце 
розташування земельної ділянки. 

«Інвестиції відіграють вагому роль у розвитку будь-якої країни.  На даному 
етапі економічного розвитку інвестиції – один із шляхів підвищення рівня 
розвитку економіки та якісних показників господарської діяльності різних 
рівнів», – зазначила т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Людмила Гончаренко. 

Каталоги вільних та включених земельних ділянок районів області 
регулярно оновлюватиметься. Переглянути наявні каталоги можна 
за посиланням:  
http://loda.gov.ua/katalogy_investyciynyh_propozyciy_zemel_nyh_dilyanok_sil_s_
kogospodars_kogo_pryznachennya 

На Львівщині для інвесторів 

створили каталог вільних 

земельних ділянок 

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

Грунти потребують захисту 

26 червня в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації 
конкурсна комісія визначила виконавців заходів Комплексної програми підтримки 
та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки 
за напрямом: «збагачення ґрунтів біологічним азотом після використання 
інокулянтів азотфіксуючих мікроорганізмів». На виконання зазначеного заходу із 
обласного бюджету виділено 360 тис. гривень.    

За результатами конкурсу 20 господарств області, які мають в користуванні 
до 1000 гектарів сільськогосподарських угідь отримають фінансову підтримку за 
виконання цього заходу програми у 2018 році. 

Здатність до біологічної фіксації азоту з повітря мають рослини бобових 
культур. Наприклад, бульбочкові бактерії на рослинах сої, посіви якої цьогоріч в 
області займають понад 50 тис. гектарів, можуть акумулювати у грунті до                                      
110–140 кг/га азоту. Проте висока інтенсивність азотфіксації бульбочкових 
бактерій можлива за умов застосування інокуляції високоефективними штамами. 

Використання сучасних перспективних препаратів дозволяє отримати 
сільгоспвиробникам прибавку зернової продуктивності самої сої на 3-6 ц/га.  
Крім того, певна частина біологічно фіксованого з повітря азоту залишається              
в ґрунті і використовується наступними культурами. Тому бобові культури                      
є добрими попередниками для більшості культур, зокрема зернових. Їх 
урожайність, завдяки такому чергуванню, значно зростає порівняно з іншими 
попередниками. 

Крім економічного, вагомими є енергоощадний та екологічний ефекти такого 
заходу, адже виробництво азотних добрив на хімічних підприємствах потребує 
великих витрат природного газу. А заміна мінеральних азотних добрив на 
біологічні нормалізує кислотний режим грунтів. 

 

 

https://www.facebook.com/DAPRLODA/photos/a.418969134975818.1073741828.414219002117498/833201636885897/?type=3
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 На Львівщині відбудеться III Міжнародна агропромислова 

виставка «EuroAGRO»  

Традиційно  22-24 листопада у Львові відбудеться III Міжнародна 
агропромислова виставка «EuroAGRO-2018»,  яка є яскравим прикладом 
співпраці двох країн-організаторів  TARGI KIELCE S.A. (Polska,Kielce) та              
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів), які запрошують українські компанії до 
участі в Міжнародній агропромисловій виставці «EuroAGRO» у Львові.  

«EuroAGRO-2018» – це подія, яка наближає нас до європейських стандартів 
і відкриває можливості для міжнародної співпраці в агропромисловому секторі                     
з країнами Європейського союзу.  

Тематичними розділами цьогорічної експозиції будуть:  агротехніка (сівалки, 
жниварки, дискові борони, культиватори, розкидачі міндобрив, передпосівні 
агрегати, агрегати ґрунтообробні, плуги, ін.); мікродобрива, засоби захисту 
рослин, насіння, лабораторне обладнання; садовий інструмент; IT технології                      
в управлінні АПК та ін. Відтак, асортимент продукції, який представлений на 
виставці  дає змогу виконувати практично всі технологічні процеси аграрного 
виробництва. 

В рамках виставки традиційно буде представлена польська експозиція,                       
а також запрошені компанії з таких країн: Угорщина, Білорусь, Молдова та 
Туреччина. Сприятливими факторами стали географічна близькість країн, 
інвестиційна зацікавленість в ринку та розширення напрямків співробітництва. 

Крім цього, формується програма супутніх заходів з урахуванням останніх 
тенденцій розвитку галузі, де будуть відбуватися B2B-зустрічі, презентації та 
дискусії між представниками аграрного ринку різних країн.  

  
«EuroAGRO-2018 »   – останні тренди, ще більше сенсу, ще більше користі                   

і ще більше знайомств. 
Реєстрація учасників: www.galexpo.com.ua/agro  
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Джерело: www.poultryukraine.com 
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Аграрні розписки прийшли                            

в тваринництво 

Це сталося 13 червня у Самбірському районі на Львівщині, де фермерське 
господарство «Сподівання» скористалося можливостями нового фінансового 
інструменту. Від місцевого приватного підприємства «Кооперативна солідарність» 
воно отримало позику під заставу 25 тонн коров’ячого незбираного молока, яке 
має поставляти кредитору впродовж року. 

У договорі за аграрною розпискою чітко виписані параметри співпраці. 
Зокрема, передбачена базова жирність молока, яка має становити 3,4%, доїння має 
здійснюватися двічі на день, а раціон годівлі тварин повинен відповідати 
рекомендаціям спеціалістів Львівської аграрної дорадчої служби. 

Сторони передбачили й форс-мажорні обставини. В договорі зазначили, що в 
разі нестачі молока для повного погашення зобов’язань позичальник може 
розрахуватися за аграрною розпискою майбутнім врожаєм будь-якої іншої 
сільськогосподарської продукції. І ця обставина є доволі привабливою для голови 
фермерського господарства «Сподівання» Михайла Маціканича. Бо до певної міри 
розв’язує йому руки: вже зараз він припускає, що в разі непередбачених 
ускладнень матиме можливість розрахуватися врожаєм сої, яку вирощує. І додає, 
що для нього важливо не підвести своїх партнерів і виправдати їх довіру. 

Така багатоваріантність виконання зобов’язань за аграрною розпискою 
особливо багато важить для малих сільгоспвиробників. Саме до їх числа і 
належить Михайло Маціканич. Господарство має невелике, у ньому працює він 
сам, його дружина та син і ще один найманий працівник. Це є класичним 
сімейним фермерським господарством. Обробляє лише 30 гектарів землі та 
утримує 21 корову. Тож обігових коштів постійно бракує. 

Фінансова проблема особливо загострилася останнім часом. Фермер 
розповів, що два роки тому він вирішив оновити поголів’я свого стада молочних 
корів і придбав 10 нетелів. За кожного сплатив по 20 тис. гривень, і для нього це 
були суттєві витрати. Однак невдовзі з’ясувалося, що продавець «підсунув» йому 
нетелів м’ясної породи. Тож тепер у його стаді доїться лише сім корів. 

«Отримав для себе велику проблему, - пояснив Михайло Маціканич. – Тепер 
доведеться тварин продавати і, думаю, десь наполовину дешевше». 

Впродовж доби фермерське господарство виробляє 100 літрів молока. Але 
планує наростити ці обсяги, і не лишень за рахунок збільшення поголів’я стада, 
але й завдяки зростанню його продуктивності. І це була основна причина, яка 
спонукала фермера оформити аграрну розписку.  
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«Зараз іде заготівля кормів, – розповів він. – Весною не було дощів, і трава 
вродила невеликою. Тож треба запастися сіном. І взагалі багато чого є в планах». 

Допомогти фермеру їх реалізувати взялося приватне підприємство 
«Кооперативна солідарність». Свого часу воно було створене кооперативним 
об’єднанням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Рівноправність», 
яке згуртувало близько 2 тис. виробників молока. Це і люди, які тримають по одній-
дві корови, і фермерські господарства. І серед останніх – господарство Михайла 
Маціканича. 

«Ми мали розмову з багатьма фермерами щодо аграрних розписок, –  розповів 
директор приватного підприємства і водночас – керівник кооперативного 
об’єднання Ігор Петришин. – Але не всі люди схильні кредитуватися. Нам важливо 
офіційно оформляти наші відносини, бо за ними стоять гроші, щоб люди відчували 
свою відповідальність за їх повернення. Аграрні розписки дають змогу це робити». 

Він також розповів, що суттєву промоцію новому фінансовому інструменту                     
в регіоні робить Проект IFC «Аграрні розписки в Україні», який спільно                       
з Міністерством аграрної політики та продовольства та Міністерством юстиції                           
за кошти Швейцарського Уряду впроваджує його в нашій країні. Активно веде 
роз’яснювальну роботу Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА. 

«Фактично аграрну розписку запропонували колеги з Проекту IFC. Ми її 
щільніше прив’язали до нашого договору купівлі-продажу молока. В цілому вийшов 
хороший документ. За часом на його підготовку пішло десь дві-три години 
наполегливої роботи. А далі з ним почав працювати нотаріус», – зазначив                              
Ігор Петришин. 
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Унікальність «молочної» аграрної розписки полягає не лише в тому, що вона 

стала першою в тваринницькій галузі. Її особливість зумовлює й те, що за 
реалізацію договору взялися не дві сторони, як це зазвичай відбувається, а три. Крім 
кредитора і позичальника суттєві зобов’язання на себе взяла і Львівська аграрна 
дорадча служба. Спільно з кооперативним об’єднанням «Рівноправність» вона 
реалізує на Львівщині міжнародний канадський проект «Розвиток молочного 
бізнесу в Україні».  

«Цей проект покликаний посприяти малим та середнім виробникам молока 
запровадити системне виробництво та реалізацію цієї продукції, що базується на 
ринкових засадах. Один із напрямків полягає в консультативній роботі та 
експертному супроводі господарств, які зацікавлені в підвищенні рентабельності 
свого виробництва та поліпшенні якості молока. 

Їхню підтримку вже реально відчуло на собі й господарство Михайла 
Маціканича.  

«Даного фермера щомісяця відвідує консультант Львівської аграрної дорадчої 
служби. Він проводить контрольне доїння, оцінює стан здоров’я корів, раціон їх 
годівлі, всі інші технологічні процеси, робить звіт і надає рекомендації для роботи 
фермера. За даною методологією працюють всі наші клієнти. Крім того, щомісячно 
від кожної корови ми відбираємо зразки молока для аналізу в лабораторії, де бачимо 
його якість, стан здоров’я корів і систему їх годівлі. Тому і вписали Михайлу 
Маціканичу в договір такий пункт, що він працює згідно з нашими 
рекомендаціями», – розповів директор Львівської аграрної дорадчої служби                          
і водночас - президент Національної асоціації дорадчих служб України Іван Паньків. 

 Він також додав, що згідно з договором дорадча служба бере на себе 
зобов’язання надавати не лише високоякісні дорадчі послуги, а й забезпечувати 
участь Михайла Маціканича в навчальних програмах, які вона проводить. 

«Враховуючи, що він співпрацює з нами і продає молоко через кооперативне 
об’єднання, то ці послуги для нього є безкоштовними, - зазначив Іван Паньків. 

Також він розповів, що Львівська аграрна дорадча служба активно інформує 
місцевих фермерів про можливості різних кредитних програм, зокрема, аграрних 
розписок. По тому, як вони успішно реалізовуватимуться, попит на них в області 
зростатиме. 

Всі сторони договору за «молочною» аграрною розпискою визнають, що 
фермерське господарство «Сподівання» нині переживає не найліпші часи. Проте 
воно не залишається на самоті з наявними проблемами. Господарство отримало 
реальне сподівання на перспективу. 

«Кооператив дав кредит під нульову ставку, – зазначив Михайло Маціканич. – 
Він зацікавлений у тому, щоб у мене клеїлися справи. Я думаю, що ми разом 
виграємо. Тут йдеться про те, щоб виробляти, а не придушувати когось фінансово. 
Тобто, про спільний розвиток». 

Автор: Ярослав Трипільський, Національний прес-клуб «Українська перспектива» 
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№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

1 

4a2c790058354ae0b410e5ece8fbe21b 

Зернові 

культури та 

картопля 

12 02 липня 2018 

Волинське обласне дитяче 

територіальне медичне 

об’єднання 

2 

 4e77e5546e4b45cb991f125d01a678dc 

Продукція 

тваринництва 

та супутня 

продукція 

(яйця) 

7 02 липня 2018 

Волинське обласне дитяче 

територіальне медичне 

об’єднання 

3 

2d3c0725764647a8884ce9425ae7ce54 
Розсадницька 

продукція 
395,6 02 липня 2018 

Мурованська сільська рада ОТГ 

Пустомитівського р-ну,  

Львівськоїобл. 

4 
30e1c0032a6849f9bac0942ab29f7c4b 

Овочі,фрукти 

та горіхи 
263 02 липня 2018 Відділ освіти Свалявської РДА 

5 

5d9a118b3bfc4039bbdda6bbdb840d58 

Морква, 

цибуля, 

помідори, 

огірки, кабачки 

94,9 03 липня 2018 

Державний заклад "Дитячий 

спкціалізований (спеціальний) 

санаторій "Джерело" 

Міністерства охорони здоров'я 

України 

6 

9b86463325a149eda0e283dd6d0d350a 

Картопля 

середньої 

стиглості 

97,5 03 липня 2018 

Державний заклад "Дитячий 

спкціалізований (спеціальний) 

санаторій "Джерело" 

Міністерства охорони здоров'я 

України 

7 

d040a2d4df364587b8beeaf7ab2df22b 
Овочі, фрукти 

та горіхи  
35 04 липня 2018 

Комунальний заклад Львівської 

обласної ради 

«Західноукраїнський 

спеціалізований дитячий 

медичний центр” 

8 
4e4067a34e204c0e92667c28c5599185 

Риба жива 

(короп) 
132 05 липня 2018 

КЗ ЛОР "Ходорівський 

психоневрологічний інтернат" 

9 
f2472cbda3704d7093b74a6c56d54846 

Натуральний 

мед 
66 09 липня 2018 

Спеціалізований Трускавецький 

санаторій "Батьківщина" 

10 

c7d79f804b2d4af79ab278c19b12fdc6 

Капуста, кріп 

свіжий, 

петрушка 

свіжа, морква, 

цибуля 

ріпчаста, 

буряк, часник, 

квасоля 

31,7 12 липня 2018 

Філія «Стрийський 

вагоноремонтний завод»                           

ПАТ «Українська залізниця» 

11 

51a91519b4644095a598d4edf70ab64a Яйця курячі 26,2 12 липня 2018 

Філія «Стрийський 

вагоноремонтний завод»                 

ПАТ «Українська залізниця» 

12 

29de692e09ab4b8794e933ae2ee0c20a 
Овочі, фрукти 

та горіхи  
208,6 12 липня 2018 

Державна реабілітаційна установа 

"Всеукраїнський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю 

"Віра, надія, любов" 

Інформація для агровиробників Львівської області  

про актуальні тендерні пропозиції  в системі «РroZorro» 

Джерело: www.prozorro.gov.ua 



14 

2018 / № 12 (83) 

Джерело: Проект IFC “Аграрні розписки в Україні”   

Проект Аграрні розписки в Україні 

провів тест з примусового виконання  

Проект провів тест з примусового виконання за аграрними розписками. 
Учасниками тесту стали ключові сторони процедури: кредитори, нотаріуси, 
державні і приватні виконавці. 

В рамках заходу було протестовано можливі сценарії дефолту за товарними                               
і фінансовими аграрними розписками і відпрацювано покроково процедуру 
примусового виконання на всіх її ключових етапах, в тому числі під час вчинення 
виконавчого напису, відкритті виконавчого провадження і виконавчих дій: 

-  для товарної аграрної розписки: вилучення і передача кредитору предмета 
застави, 

-  для фінансової аграрної розписки: вилучення, оцінка і реалізація предмету 
застави і переказу кредитору грошових коштів. 

Проведення цього тесту дозволило проаналізувати ефективність розробленої 
процедури і довело дієвість застави майбутнього врожаю. Результати і висновки 
проведеного тесту будуть невдовзі надіслані партнерам Проекту. 

 Цієї весни Проект провів серію навчань щодо примусового виконання                            
за аграрними розписками для представників департаментів юстиції та державної 
виконавчої служби в усіх областях України. Також Проектом розроблено 
рекомендації для фермерів та кредиторів щодо виконання агарних 
розписок і стягнення заборгованості за ними в примусовому порядку.  
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Практичні поради адвоката 

із протидії рейдерству  

В українських реаліях літо – це не лише щаслива пора збору врожаю.                       
Це період, коли ризик стати жертвою рейдерів зростає ледь не у стократ. 
Фермери вже готуються відправляти комбайни на свої поля. Але цілком 
можливо, що хтось нахабний і спритний вже давно переоформив ці поля на 
іншого власника і зібрав ваш же урожай. 

Що робити, коли вас «рейдернули»? До чого бути готовим? Про це 
kurkul.com розпитав у Сергія Сироватки – адвоката з досвідом захисту 
постраждалих господарств 

Адвокат, спираючись на власний досвід захисту господарств від 
рейдерських атак, визначив кілька першочергових заходів реагування на дії 
зловмисників. 

Крок перший 
Фермеру необхідно максимально швидко знайти так званий силовий блок 

або опініон-лідера, котрий виступить як буфер у цій конфліктній ситуації. 
Бажано, щоб це була людина чи організація з іншого регіону, не мала прив’язок 
до якихось політичних партій і мала вплив на громадськість. 

Сергій Сироватка говорить, що завдяки цій третій стороні фермер може 
виграти час, щоб уникнути збору врожаю рейдерами. Часто саме цим урожаєм 
зловмисники «розраховуються» з правоохоронцями на знак подяки за 
«сприяння» в захопленні фермерського господарства. 

Цілком імовірно, що третьою стороною можуть виступати Асоціація 
фермерів та приватних землевласників України, громадські організації, як-от: 
«Бізнес-варта» чи «Аграрна самооборона України» та самоорганізовані 
фермерські «дружини. 

Крок другий 
Майже одночасно з пошуком силового блоку захисник радить фермеру 

знайти порядного адвоката. 
У рейдерстві найголовніше як для постраждалої сторони, так і для її 

захисника – бути сильними духом і оперативно реагувати на ситуацію. Вони 
мають триматися морально, коли в контору чи на поле одного дня зайдуть 
бандити зі зброєю. 

У випадку рейдерського захоплення адвокат має не просто виконати свої 
зобов’язання перед клієнтом. Адвокат повинен зробити все, щоб допомогти 
фермеру. 
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Правозахисників, які беруться за справу, але не роблять її якісно і не 
вболівають за свого клієнта, теж можна прирівняти до злочинців. Вони крадуть у 
фермерів найцінніше – час. 

Юрист також розповідає, що в Асоціації адвокатів України є навіть чорний 
список недобросовісних адвокатів. Тому радить завжди перевіряти, чи є у цьому 
списку правозахисник, якого обрав фермер. 

Крок третій 
Коли фермер розібрався з помічниками в нелегкій справі для захисту свого 

майна, треба одразу направити скаргу в Міністерство юстиції України. Така 
скарга може бути немотивована, бо по факту ще немає зібраних матеріалів для 
справи. Паралельно варто звернутися до того органу, де, як ми розуміємо, нема 
заангажованості. Так фермер дає системі зрозуміти: є рейдерська атака. 

 Крок четвертий 
Основна задача в рамках кримінального провадження – це провести заходи 

забезпечення. Тобто, як було сказано раніше, необхідно добитися накладання 
арешту на все майно, заборонити відчуження й розпорядження врожаєм, 
заборонити збір урожаю будь-кому, окрім тієї особи, яка засіяла. 

«Право власності на господарство може повернути суд або Міністерство 
юстиції України. Безумовно, повинна бути скарга в антирейдерську комісію.  

Вік живи, вік учись 
Насправді мало просто повернути фермеру його господарство. Необхідно 

зробити так, щоб більше ні в кого не виникало бажання «рейдернути» 
українського сільгоспвиробника. Тобто коли злочинця посадять за ґрати, 
фермеру потрібно буде оговтатися від ситуації, працювати й розвиватися далі. 

Джерело: www.kurkul.com 

Джерело: www.ukragroexpo.com 
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Міністерство освіти і науки України окреслює  міжнародну співпрацю  як 
завдання діяльності, визначає забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і 
науки, державної системи охорони інтелектуальної  власності у світовий 
простір із збереженням і захистом національних інтересів.  

На сьогодні широко налагоджена співпраця вищих навчальних закладів 
України з навчальними закладами Європи, які впровадили цілий ряд інтересів 
обох сторін в освіті. 

Аналізуючи стан підготовки кваліфікованих робітників, потрібно звернути 
увагу на те, що професійна освіта вимагає певних змін – змінилась економічна 
ситуація в Україні, а відповідно і форма власності багатьох підприємств, 
з’явилися реальні роботодавці і як наслідок система профтехосвіти існує в 
державі відокремлено від потреб та взаємозв’язку з ринком праці, тобто існує 
сама по собі і значною мірою сама для себе. 

Але разом з тим, підвищені вимоги до кваліфікації випускників 
професійно-технічних закладів є рушійною силою, що стоїть за зусиллями 
багатьох країн щодо реформування системи професійної  підготовки та 
використання нових стратегій навчання, які б відповідали сучасному ринку 
праці та сприяли підвищенню компетентності робітничих кадрів. 

Актуальним є те, що у розвинутих країнах професійна освіта тісно 
пов’язана з ринковою економікою, вчасно реагує на економічні зміни, має 
національні стандарти, регламентується державними потребами та 
забезпечують ефективне функціонування та розвиток навчальних закладів. 

Значний досвід з  питань професійної освіти є у Польщі, яка забезпечує 
тісний зв'язок  навчання з виробництвом, взаємодія  навчального закладу та 
підприємства закладена у зміст системи професійного навчання. 

На мою думку, професійна освіта України заслуговує на більшу увагу 
нашої держави, а це не тільки фінансування з державного бюджету, а й 
приведення державних стандартів до сучасних вимог роботодавців, 
впроваджувати міжнародні приклади по програмах, по насиченості кількості 
учнів чи слухачів в групах, адже  краще мати одного та кваліфікованого чим 
десять та «неуків».  

Мета статті: поділитися з іншими колегами про перші кроки нашої 
співпраці з технікумом в Польщі та наші напрацювання на даний час. 

Наталія Сенчук, директор ДНЗ «Гадяцьке 

аграрне училище»  

Пріоритетні напрями забезпечення 

освіти для бджолярів в умовах 

європейської інтеграції 
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Співпраця в галузі освіти між Україною та Республікою Польща 
здійснюється у відповідності до положень Угоди між Урядом України і Урядом 
Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, 
укладеної 20.05.1997 року та Угоди про співробітництво між Міністерством 
освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіки Польща, 
укладеної   2 липня 2001 року.  

Науково-технічне співробітництво між Україною та Республікою Польща 
розвивається на основі Договору між Урядом України та Урядом Республіки 
Польща про співробітництво у сфері науки і технологій, укладеного 12 січня 
1993 року. 

На виконання статті 3 цього Договору створено Спільну  
українсько-польську комісію зі співробітництва в галузі науки і технологій. 

Комісія визначає пріоритетні напрямки українсько-польського науково-
технічного співробітництва та форми його здійснення, аналізує стан виконання 
спільних програм і проектів. 

На Першому засіданні Комісії (березень 1997 р.) було ухвалено Протокол 
про створення Комісії, затверджено Регламент її роботи, а також Виконавчу 
українсько-польську програму зі співробітництва в галузі науки і технологій. 

Державний навчальний заклад «Гадяцьке аграрне училище» (колишня 
Гадяцька однорічна сільськогосподарська школа) проводить навчання  для 
аграрного комплексу за спеціальностями – Бджоляр, Садовод,  Овочівник, 
Лісник, Єгер. 

Але основне направлення цього закладу – це бджільництво і з 1932 року по 
цей час випустило більше семи тисяч бджолярів, які стали відомими 
пасічниками, науковцями не тільки в Україні, а й за її межами. 

В свій час П.І.Прокопович писав: «Пасічник тільки тоді буде гарно 
пасічникувати, коли окрім любові до бджіл, нахилу до цього діла, він ще добре 
познає науку про бджолу, в теорії й практиці й, коли він згідно з пізнанням, цією 
наукою наданим, буде в пасічництві заправляти добре часом, природною течією 
випадків, допомагати по потребі й де як треба бджолі та збільшувати успіх 
пасічникування якимсь штучним заходам». 

Цих принципів П.І.Прокоповича  ми і дотримуємося з викладачами при 
викладі матеріалу та забезпечуємо учнів якісною практикою на 
бджолопідприємствах, бджолорозплідниках, матковивідних та товарних пасіках. 

З досвіду можу сказати, що наш навчальний заклад має успіх в українських 
пасічників, завдяки тому, що ми тісно співпрацюємо з усіма громадськими 
організаціями в Україні та за її межами. І це дало значний результат в 
міжнародній співпраці.  

За сприянням Миколи Грибка, голови Братства бджолярів «Рій» (м. Львів)         
та польського керівника громадської організації  Збігнєва Янкевича і був 
укладений договір про співпрацю двох навчальних закладів. 
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ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» підписало двохсторонню угоду про 
співпрацю. Це вже велике досягнення для навчального закладу та його розвитку. 

У своїй роботі ставимо за мету і прагнемо здійснювати на практиці 
підготовку справжнього спеціаліста з бджільництва, який би відповідав вимогам 
не тільки сьогодні, а й завтра. 

Тому, щоб підготувати конкурентоспроможного фахівця, потрібна нова 
техніка, програмне забезпечення, сучасні матеріали і технології. 

Мета  та завдання програми:  
Організація й реалізація програми «Теорія – Практика» по спільній 

підготовці фахівців для одержання практичних знань:  
- на пасіках  відомих бджолярів України, які працюють із державним  

навчальним  закладом  «Гадяцьке аграрне училище»   
   - на пасіках  відомих бджолярів Польщі.  
Організація та реалізація програми «Стажування за  кордоном». 
Організація й проведення курсів польської  й української  мов при 

Полтавській Державній аграрній академії, на кафедрі іноземних мов,  з 
наступним стажуванням.  

Актуальність програми:  
Здійснення справжньої програми  буде сприяти реалізації провідних 

принципів Болонської     Декларації на етапі інтеграції української освітньої 
системи в європейський освітній простір:  

- підвищення гнучкості освітніх програм;  
- диференціації кваліфікації випускників на міжнародному ринку праці; 
- адаптації освітньої сфери до вимог і очікуванням ринку праці; 
- з'єднанню теоретичної й практичної підготовки фахівців із бджільництва;  
- міжнародному інтегрованому партнерському навчанню учнів. 
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Принципи побудови спільної програми «Теорія – Практика»:  
- зміст навчальних програм і форми контролю адаптуються до вимог навчальних 

закладів – партнерів; 
- сторони здійснюють спільно освітні програми підготовки з урахуванням вимог 

державних стандартів обох освітніх систем; 
- практична підготовка організовується та здійснюється   державним  

навчальним  закладом  «Гадяцьке аграрне училище»   на базі провідних товарних та 
племінних пасіках України та на базі технікуму бджільництва Пчела Воля в Польщі 
(а також в Європі)  

 Зміст програми «Теорія – Практика»:  
        - зміст учбових програм і форми    контролю  адаптуються до вимог вузів-

партнерів;  
- сторони здійснюють спільно освітні програми підготовки з обліком 

тренованих державних стандартів обох освітніх систем; 
- теоретична підготовка організовується  на базі  державного  навчального  

закладу  «Гадяцьке аграрне училище»  та пасічницького технікуму Пчела  Воля                           
в Польщі;  

- практичну  підготовку  організує i здійснює державний  навчальний  заклад  
«Гадяцьке аграрне училище» на базі провідних профільних пасік України                           
й ведучих профільних пасік Польщі.  

Організація й керування освітнім процесом. 
Загальна координація, організаційно-методичне керівництво й контроль над 

освітнім   процесом, що навчаються покладається  на комітет, який створюється при  
участі представників   обох навчальних закладів. 

Комітет у своїй діяльності керується: Законами України про освіту, Договором 
про   співробітництво між  училищем  і технікумом (Польща) та іншими нормативно-
правовими актами України й Польщі в сфері освіти і науки.  
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Членами комітету виступають:  

З боку Польщі:  

- директор технікуму бджільництва в Пчела Воля, 

- координатор міжнародних програм.  

З боку України:  

- директор державного  навчального  закладу  «Гадяцьке аграрне училище»,                               

- координатор міжнародних програм. 

Організаційні аспекти й гаранти з боку технікуму бджільництва:  

-       теоретична й практична підготовка; 

- можливість вивчення іноземної мови; 

- широка пропозиція закордонної  практики; 

- сучасна дидактична база;  

- консультаційна підтримка офіційного представника  технікуму протягом 

періоду перебування студентів у Європі. 

- безкоштовні курси польського мови (інтенсив) у плині першого року 

навчання; 

- висновку двостороннього договору (учень - підприємство) за умовами 

проходження практики. 

 Організаційні аспекти й гаранти з боку державного  навчального  закладу  

«Гадяцьке аграрне училище»                               

- теоретична підготовка; 

- можливість вивчення іноземних мов ( за договором училища  з аграрною 

академією); 

- сучасна дидактична база. 

Етапи відбору для участі в програмі: 

1 етап: визначення цільових груп (ціль: виділення груп, потенційно 

зацікавлених у навчанні по Міжнародних програмах). 

2 етап: оцінка потенціалу кандидатів. 

3 етап: оцінка компетенції учнів. 

Навчальний заклад працює за цією програмою вже чотири роки, п’ятеро 

учнів продовжують навчання в технікумі Пчела Воля, Люблінського воєводства 

(Польща), при цьому вивчають три мови – польську, англійську та німецьку. 

Знаючи ці мови наші діти можуть проходити виробничу практику на 

пасіках інших країн, так в 2015 році один з учнів практикувався на пасіці в 

Австрії, інший в Польщі. Учні мали змогу заробити кошти, щоб сплатити за 

проживання в  гуртожитку. Навчання ж наших випускників в Польщі 

безкоштовне. 
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В 2014 році  викладачі училища проходили стажування в технікумі, прийняли 
участь в науково-практичній конференції.  В цьому ж році діти училища взяли 
участь у програмі Міжнародного конкурсу «Юний пасічник», де посіли друге 
місце в одиночному конкурсі та четверте в командному. 

В 2015 році такий конкурс відбувався в Словаччині, де знову учні училища 
виборювали призове місце із знань бджільництва і зайняли восьме місце між                         
22 країнами світу. 

Проблеми, які виникають в міжнародній співпраці – це мовний бар’єр, знання 
іноземних мов є важливим чинником в спілкуванні наших учнів та учнів з інших 
країн. Знання якомога більше мов у сучасному світі є необхідною передумовою 
встановлення  і плідного розгортання економічних, культурних і особистих 
контактів.  

Це необхідно і для формування висококваліфікованого спеціаліста незалежно 
від його професійної галузі, який би був конкурентоспроможним                                 
на загальносвітовому і загальноєвропейському ринках  праці.  

Скорочення  бюджетного фінансування вимагає від ПТНЗ постійного пошуку 
інших джерел залучення фінансових ресурсів для стабільного розвитку, що                        
на даний час викликає складності. 

Входження України в Європейський освітній  і науковий простір суттєво 
загострить конкурентну боротьбу між вітчизняними і зарубіжними навчальними 
закладами, в результаті якої вітчизняні виявляться практично не конкуренто 
спроможними відносно іноземних, якщо вивчення іноземних мов не буде в ПТНЗ і 
не набуде важливого значення. 

Не менше бар’єрів виникає при відкритті віз, оформленні документів на виїзд 
випускника на навчання, при цьому і затрата коштів. 

На даний час в зв’язку з соціальним процесом в Україні ми не маємо 
можливості прийняти колег з технікуму в училищі, на славетній Полтавщині, а це 
не дає можливості розвинути більш ширшу роботу з адміністрацією технікуму. 
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Але великий позитив має наш навчальний заклад в тому, що учнів-
випускників ми направляємо до Польщі  вже з досягнутими знаннями в галузі 
бджільництва, як теоретичного так і практичного навику і вони мають великий 
успіх в навчанні в технікумі за даною спеціальністю. А це дає нашим учням 
приділяти більше часу  вивченню польської мови на початку навчання та інших 
іноземних мов, які дозволяють нашим учням проходити практику в інших 
європейських країнах. 

На цьому ми не зупиняємося, ми приймаємо участь в науково-практичних 
конференціях, виставках-ярмарках з бджільництва в м. Пчела Воля - на базі 
технікуму, в Пулавах – на базі інституту бджільництва, в м. Балтову, де 
відбувається велике свято польських пасічників з залученням їхніх виробників 
пасічницького інвентарю. 

В Україні відбуваються прикордонні зустрічі в м. Львів, які організовує 
наш колега, голова братства «Рій» Микола Грибок, де приймають  участь і наші 
викладачі. В 2013 році за участю 50 осіб польських колег та двох колег з 
Словаччини відбулася науково-практична конференція з бджільництва в                           
м. Полтава, де були присутніми представники обласної адміністрації, 
департаменту АПК та ветеринарної медицини. 

Якщо подолаємо такі бар’єри як: 
- недостатній рівень фінансового забезпечення розвитку мобільності учнів; 
- слабка підтримка спрощення візового режиму для учнів; 
- низький рівень інформаційного забезпечення учнів  щодо можливості й 
умов навчання у ПТНЗ та вищих навчальних закладах Європи; 
- низький рівень підтримки Міністерством освіти та науки мобільності учнів 
через надання грантів;  
- обмежений доступ українських громадян до грантів країн-членів ЄС, то ж  
міжнародні проекти набудуть ширшого масштабу і наші випускники, які 
підвищать свій рівень знань за кордоном, повернуться в Україну, щоб 
примножити її славу. 
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Не менш важливою є правова підготовка учнів, що навчаються, проходять 
стажування або перебувають за межами України. Зокрема це стосується питань 
запобігання негативним наслідкам, які виникають в разі відсутності необхідної 
інформації щодо правил поведінки за кордоном, юридичного захисту особи. 

Висновок. Не дарма говорять, що любов до своєї країни найбільше відчуваєш, 
коли ти знаходишся за її межами, коли рідко чуєш рідну мову, бо навкруги тебе 
люди говорять різними мовами. Але коли чують українську мову, то з повагою до 
нас ставлятьcя і зразу ж запитують як у нашій державі справи. Кожен говорить, 
що Україна прекрасна держава, сильна з хорошими, щирими людьми і в ній все 
буде добре. 

Долаючи всі проблеми, негаразди на своєму шляху весь колектив 
навчального закладу прикладає всі зусилля для того, щоб не дай Боже , не сталося 
такого як в деяких країнах, де немає навчальних закладів такого рівня, як в 
Полтавській області, де діти навчаються такій благородній справі, пізнають світ 
Бджоли  та  отримують робітничу професію Бджоляра. 

Отже, українсько-польська співпраця  в сфері освіти  підтверджує  вагомість 
та актуальність українсько-польських відносин. Доцільно лише раціонально 
використовувати всі потенційні ресурси, які дають ці відносини  і продовжувати 
активно їх розвивати. 

 
 

Документи приймаються протягом усього року. 

Адреса училища: 37300, вул. Замкова, 1, м. Гадяч, 

Полтавська область 

Тел./факс.: (05354) 2-06-75,  

Моб. +38097 5717012 

Електронна пошта: gadagosch@gmail.com 

www.gadagrosch.wixsite.com/dnzgau 
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Джерело: www.apk-inform.com 

Джерело: www.agravery.com 

Агровиробники розширюють 

 сортовий ряд кукурудзи 

У 2018 році українські аграрії при підготовці до посівної збільшили 
кількість використовуваних сортів кукурудзи, про що свідчать дані дослідження 
ІА «АПК-Інформ». 

Так, в ході посівної кампанії використовували 340 сортів даної зернової, що 
на 15% перевищує показники минулого року і на 25% більше, ніж у 2016 р. 

В Насіннєвій асоціації України відзначили, що, висіваючи більш ранні 
сорти, аграрії не тільки мають можливість повністю завершити збиральні роботи, 
але і тим самим оптимізують роботу техніки в полі, оскільки збір врожаю таких 
сортів відбувається в період, коли і комбайни, і сушарки не задіяні в збиранні та 
сушінні інших культур. 

За інформацією Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації, в 2018  році агровиробники  області засіяли кукурудзу на 
площі 32,3 тис га, розширивши площі під даною культурою на 0,8 тис га 
порівняно із попереднім роком. 

Аграрії вже придбали майже 1000 одиниць 

техніки за держпрограмою 

За період грудень 2017 року та січень-квітень 2018 року за бюджетною 
програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом 
«Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва» аграрії придбали 953 одиниці техніки та обладнання 
на загальну її вартість 354,6 млн гривень (з ПДВ).  

Так, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» 
передбачено кошти у 2018 році на загальну суму 945 млн гривень. 

Аграрії, які ще не скористалися цією програмою, протягом року можуть іще 
отримати компенсацію. У 2018 році часткова компенсація надається 
сільськогосподарським виробникам у таких розмірах: 
- 20% вартості (без ПДВ) – за придбані техніку та обладнання у грудні 2017 р.; 
- 25% вартості (без ПДВ) – за придбані техніку та обладнання починаючи                                  
з 1 січня 2018 року. 
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Джерело: www.agrotumes.net 

В Україні споживають близько                          

56 тис. тонн грибів 

Внутрішній ринок України споживає близько 56 тис. тонн усіх грибів:                      
50,8 тис. тонн печериць і 4,9 тис. тонн гливи й екзотичних грибів. 
Про це розповів директор інформаційної агенції УМДІС Максим Єнченко. 

При цьому Україна не імпортує свіжі гриби (за винятком екзотичних видів                       
у незначній кількості), оскільки внутрішній ринок досить насичений і ціни на 
ньому порівняно низькі.  

Так, середня ціна реалізації з господарства в 2017 році склала 31 грн/кг 
свіжого гриба (без урахування тари й доставки).  

«Навіть Польща – лідер Європи з експорту гриба – не поставила                                
на український ринок жодної тонни гриба за останні кілька років», – наголосив він. 

Експорт печериць у 2017 році склав 528 тонн, продемонструвавши зростання в 
13 раз. Хоча це лише 1% від внутрішнього обсягу виробництва.   

ТМ «Галичина» оновила бренд                                                          

і лінійку смаків 

Молочна компанія «Галичина»  –  одне з найбільших молочних підприємств 
в Україні, розташоване на Львівщині, яка заснована у 1998 році. 

Молочна компанія «Галичина» нешодавно змінила дизайн торгової марки 
та впроваджує нову лінійку смаків йогуртної продукції. Новинкою ребрендингу 
став карпатський йогурт, виготовлений на комбінації заквасок за особливою 
технологією. Також новими смаками поповниться і кефірна лінійка ТМ 
«Галичина». 

За 20 років перебування на ринку компанія переглянула концепцію торгової 
марки «Галичина» відповідно до світових трендів і тенденцій у харчуванні. 
Лаконічний і сучасний дизайн упаковки стане ближчим для молодої аудиторії 
споживачів, краще розкриє цінності оновленої «Галичини», пояснюють 
представники молочної компанії. 

В межах ребрендингу зміниться й лінійка смаків «Галичини». Традиційний 
асортимент буде розширений, а родзинкою стане йогурт без цукру, виготовлений 
за власною рецептурою і технологією компанії. 

ТМ «Галичина» також працює над розширенням лінійки густих йогуртів 
та кефірів, які згодом з’являться на продуктових полицях. 

Джерело: www.milkua.info 
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Джерело: www.land.gov.ua 

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 

24407 4620383200:04:004:0001 10.9996 
Львівська область, Бродівський район, 

Лешнівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва  

26.07.2018  

11:00  

24410 4620385800:15:008:0002 23.6365 Львівська область, Бродівський район, 

Пониковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

26.07.2018  

11:00  

24422 4620385800:12:006:0009 4.2000 
Львівська область, Бродівський район, 

Пониковицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва  

26.07.2018 

 11:00 

24423 4620384400:04:013:0001 9.3000 Львівська область, Бродівський район, 

Пеняківська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

26.07.2018 

 11:00 

24424 4620382400:10:003:0002 16.8300 Львівська область, Бродівський район, 

Комарівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

26.07.2018 

 11:00 

24426 
4620388400:01:025:0002 19.6890 

Львівська область, Бродівський район, 

Шнирівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

26.07.2018  

11:00 

24428 4620388000:06:009:0001 35.1170 Львівська область, Бродівський район, 

Черницька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва  

26.07.2018  

11:00 

24430 4620388600:19:004:0062  20.5570 
Львівська область, Бродівський район, 

Язлівчицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва  

26.07.2018  

11:00 

24563 4620684600:02:000:0221 25.0000 
Львівська область, Буський район, 

Переволочнянська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

02.08.2018  

11:00 

24564 4620681200:12:000:0145 6.8400 Львівська область, Буський район, 

Боложинівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

02.08.2018  

11:00 

24565 4620681200:12:000:0147 12.5830 
Львівська область, Буський район, 

Боложинівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького виробництва 

02.08.2018  

11:00 

24566 4620655600:01:000:0133 0.8135 Львівська область, Буський район, Олеська 

селищна рада 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

02.08.2018 

 11:00 

24567 4620687400:14:000:0075 
9.3579 Львівська область, Буський район, Яблунівська 

сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького виробництва 

02.08.2018  

11:00 

24568 4620610100:08:000:0056 9.0000 
Львівська область, Буський район, Буська 

міська рада 

01.01 02.08.2018  

11:00 

24569 4620683200:04:000:0150 
4.3929 

Львівська область, Буський район, 

Кутівська сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

02.08.2018  

11:00 
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Електронні земельні аукціони будуть 

проходити з використанням платформи 

ProZorro.Продажі 

Електронні земельні торги, пілотний проект із запуску яких реалізує 
команда Уряду, будуть відбуватись, зокрема, на платформі ProZorro.Продажі. 
Відповідні зміни до постанови №688 Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні                      
20 червня. 

Передбачено, що Держгеокадастр, як організатор торгів, зможе 
використовувати зовнішні електронні майданчики для реалізації прав оренди на 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми 
власності. Різноманіття точок входу для потенційних покупців підвищить 
рівень транспарентності процесу, а онлайн-формат торгів дозволить залучити 
максимальну кількість учасників, зокрема новий пул покупців, які вже є 
постійними користувачами системи ProZorro.Продажі. Зараз відбувається 
налаштування торгових процедур відповідно до вимог Земельного кодексу, який 
регулює порядок проведення земельних торгів. 

«За останні п’ять років кількість земельних ділянок, права на оренду яких 
були реалізовані шляхом аукціону, зросла в 31 раз, а конкурентний формат 
набуття цього права став фактично безальтернативним для учасників ринку. 
При запуску електронних торгів ми спираємося на готову інфраструктуру 
ProZorro.Продажі, яка вже успішно працює, що дозволить нам оперативно 
відійти від архаїчного формату проведення торгів та оптимізувати витрати часу 
та ресурсів для запуску аукціонів онлайн. Також не буде обмежень 
територіального принципу, який передбачає фізичну присутність покупця на 
місці проведення аукціону і є суттєвим обмежуючим фактором інтенсифікації 
торгів. 

«Запуск відкритої оренди землі на майданчику ProZorro.Продажі –                        
це найбільш безпечний і послідовний спосіб розвитку ринку землі в цілому.                          
Ця система забезпечила прозорий продаж активів вже на 9 мільярдів гривень. А 
кожний другий аукціон з оренди майна в ProZorro.Продажі проходить з ростом 
ціни на 80%, – відзначив Максим Нефьодов, перший заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України. - Запуск пілотного проекту з оренди 
землі в системі - це можливість проводити аукціони з оренди чесно, відкрито і 
справедливо – згідно з високих стандартів системи ProZorro.Продажі.                            
Це повністю змінює правила гри на ринку і забезпечує ефективний інструмент 
розвитку місцевих громад». 

Джерело: www.me.gov.ua 
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Тетяна Данілкова, начальник відділу 

прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків                         

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській 

області 

Білокрилка – небезпечний шкідник 

сільськогосподарських культур 

Білокрилка належить до родини рівнокрилих комах (Homoptera) з двома 
парами вузьких, однаково розвинених крил білого кольору, які вкриті 
лусочками. Білокрилки – дрібні комахи (європейські види 1,3-1,8 мм). Відомо 
понад 80 видів, поширених в усіх країнах світу, але переважно в тропіках.                    
В Україні зустрічається близько 5 видів. Білокрилки тримаються на нижній 
поверхні листя, живляться соками рослин. У раціон харчування білокрилки 
може входити більше 300 видів рослин, але більшу перевагу вона віддає 
овочевим культурам, декоративним рослинам, садовим деревам і чагарникам. 
Особливу небезпеку ця комаха представляє для садівничих господарств і 
сільськогосподарських угідь, оскільки, нападаючи на поля, білокрилка 
пошкоджує капусту, огірки, кабачки, помідори, горох та інші культури. Окремо 
слід сказати, що білокрилка може заселяти пасовища і луки для великої рогатої 
худоби, де від цього шкідника гинуть конюшина, цикорій, інші рослини. 
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Кількість видів і підвидів білокрилки численні, але найчастіше зустрічаються 
види: 

- теплична (або оранжерейна) білокрилка (Trialeurodes vaporariorum): завдає 
величезної шкоди як домашнім рослинам, так і сільськогосподарським культурам 
у закритому грунті; 

- тютюнова (бавовняна) білокрилка (Bemisia tabaci) виділяється як 
розповсюджувач найнебезпечніших фітовірусів, зустрічається на баштанних, 
овочевих, технічних культурах, квіткових і лікарських рослинах, кормових травах, 
а також багатьох видах бур'янів; 

- сунична білокрилка (Aleurodes fragariae) і капустяна білокрилка (Aleyrodes 
proletella) завдають величезної шкоди відповідним рослинам. 

Рис.1. Шкідливість імаго та личинок білокрилок 

Існуючі на Львівщині погодно-кліматичні умови є сприятливими для 
розвитку білокрилки у відкритому грунті. Шкідник акліматизувався, і щорічно 
його популяція зимує в лісовій підстилці, незважаючи на низькі температури                            
(від -7 до -15°С) і незначний сніговий покрив. 
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У теплицях і оранжереях білокрилка розмножується протягом всього року, 
даючи 10-13 поколінь. Розвиток одного покоління, залежно від температури                       
і вологості, триває 29-43 днів. Оптимальними умовами є температура 22-26°С                                   
і відносна вологість повітря 60-75%. Самки живуть до 30 днів і за цей час 
відкладають по 85-130 яєць, розміщуючи їх на опушених листках по одному, а на 
гладеньких - групами у вигляді кільця по 10-20 штук з нижнього боку листків. 
Відроджені з яєць личинки пересуваються по листку протягом декількох годин, 
потім прикріплюються до його нижньої поверхні і починають харчуватися. 
Личинкова стадія триває 10-14 днів. За цей період личинки двічі линяють. 
Личинки 2-3-го віків втрачають рухливість, ноги і вусики у них рудиментарні. 
Личинка після 2-ї линьки переходить в стадію німфи (або пупарію). Через 12-15 
днів з пупарію вилітають дорослі комахи. 

Рис.2. Яйцекладки білокрилки на листі капусти 

Білокрилка надає перевагу вологим і затіненим місцям. Личинки і дорослі 
комахи, висмоктуючи сік, викликають пожовтіння листя. При сильному ступені 
пошкодження рослини відстають в строках цвітіння, плодоутворення, 
достигання плодів, росту і розвитку. Врожайність значно знижується. Крім 
безпосередньої шкоди, завданої білокрилкою, завдають шкоди і сажисті грибки, 
що селяться на цукристих виділеннях личинок білокрилки.  
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Міцелій вкриває всю листову поверхню, перш за все на нижніх ярусах, що 
в кінцевому підсумку призводить до зниження інтенсивності фотосинтезу, 
ослаблення і навіть загибелі рослин. 

І доросла особина білокрилки і її личинка переносять величезну кількість 
хвороб рослин, в тому числі і вірусних інфекцій. Симптоми хвороб і вірусів 
абсолютно різноманітні: вони можуть проявлятися у вигляді кучерявості листя, 
жовтої мозаїки, хлорозу, а також досить часто це проявляється в уповільненні 
зростання пагонів і некрозу плодів. 

Як виявити білокрилку? Помітивши пролітаючих над рослинами білих 
маленьких метеликів, необхідно простежити за місцем їх приземлення, 
доторкнутися до листя рослини, тим самим струсивши їх. У випадку, якщо 
відбувається заселення білокрилкою ваших плодово-овочевих угідь, то тут же 
над рослиною сформується біла хмара з білокрилок. Це найбільш простий 
спосіб. 

Виявити ознаки появи цього шкідника можна іншими способами: 
- при наявності на нижній поверхні листя напівпрозорих комах ствердно 

можна поставити вердикт - це личинки білокрилки, 
- при появі на рослинах блискучого нальоту, можна впевнено сказати, що 

це медвяна роса, що вказує на життєдіяльність білокрилки, 
- при наявності чорних плям на рослині, можна навіть не сумніватися – це 

розвиток сажистих грибів, які є супутниками медвяної роси, 
- при призупиненні росту рослини, порівняно з іншими, при пожовтінні і 

скручуванні листя, можна без сумнівів стверджувати на прогресуюче 
розмноження шкідника на рослині. 

В природі існують хижаки-поліфаги, які серед інших шкідливих комах 
можуть харчуватися і білокрилкою. Личинок шкідника їдять жуки і личинки 
сонечка Harmonia axyridis, личинки сирфід і золотоочок, личинки та імаго 
клопів роду Anthocoris. 

Існують хімічні методи усунути білокрилку. Можна купити інсектициди, 
які отруять сік капусти і тим самим вб`ють всіх дорослих метеликів і личинок 
(Актелік 500 ЕС, КЕ, 0,3-1,5 л/га; Вертимек 018 ЕС, КЕ 07-1,0 л/га, або інші). 
Але, яйця шкідників залишаться живими, і знову через декілька днів з`явиться 
потомство. Тому обробку препаратами повторюють через тиждень, щоб знову 
вбити білокрилку і не дати їй відкласти яйця. 

Цікавим методом боротьби з крилатими комахами є пастки. Пастка 
робиться з щільного картону або з пластика. Зовнішня частина матеріалу рясно 
змащена клеєм, який не пахне і не сохне. Яскравий помаранчевий або жовтий 
колір пастки приваблює комах, як палаюча лампочка. У підсумку, на клей 
сідають білокрилки, попелиці, комарі, павутинний кліщ та інші шкідники. Ваше 
завдання – вчасно прибирати переповнені пастки. Подібні пастки продаються в 
магазинах. Їх ціновий діапазон залежить від престижності фірми виробника і 
націнки самого магазину. 
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Зробити подібний капкан для комах можна і вдома. Знадобиться картон, який 
ви пофарбуєте яскравою жовтою фарбою. Після того, як матеріал висохне, його 
рясно змащують сумішшю меду, касторової олії, каніфолі і вазиліну. Розставте 
пастки по всій овочевій ділянці на однаковій відстані одна від одної. Таким чином 
можна виловити всіх шкідників, які є в теплиці. 

Фітозахисні сітки дають можливість усунути першопричину зараження 
рослин, а не боротися з його наслідками. Ця методика працює краще, ніж 
препарати по боротьбі з шкідниками. Інтерес полягає в тому, що ви поставите 
сітку один раз, і більше не доведеться витрачати час на обробку рослин і гроші на 
хімічні препарати. 

Фітозахисна сітка або її аналоги, виключають обробку овочів хімічними 
препаратами. Ви вирощуєте продукти, які не страшно з`їсти самому і годувати 
ними своїх дітей. Тема впливу пестицидів на організм людини і забруднення землі 
продуктами їх розпаду відпаде сама по собі. 

Якщо уникнути вживання хімії в масштабах країни не вийде, то в 
домашньому господарстві ви маєте можливість вибирати. Використовуючи сітку, 
ви вирішуєте проблему з багатьма шкідниками овочів одним кроком. У продаж 
надходять сітки різного виду, ви можете купити варіант NetHouse – якісна сітка 
для створення теплиць і укриття відкритих грядок з овочами. Можна подивитися і 
інші варіанти. 

При виборі матеріалу орієнтуйтеся на якість матеріалу і його міцність, ціна 
повинна стати другорядним фактором. Через фітосітку комахи не можуть 
потрапити до овочів. У той же час сонце і свіже повітря спокійно проникають 
всередину. Забезпечується достатня циркуляція повітря, і якщо ви подбаєте про 
належний догляд за розсадою – отримаєте багатий урожай. Фітосітка може стояти, 
як в теплиці, так і накривати цілу ділянку з овочами. У теплицях арочного типу 
комбінують сітку з поліетиленом. Таким чином забезпечується захист від комах і 
нормальний температурний режим в приміщенні. 

  
  
 
 

Джерело:http://farmday.com.ua/2018/jul/3/ukr 
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Технологія виробництва 

високоякісного насіння 

сільськогосподарських культур 

Для того щоб уникнути засмічення насіння, яке важко відокремлюється на 
очисних машинах, та насінням інших сортів однієї культури, посіви бажано 
розміщувати в різних полях сівозміни. Насінницькі посіви сортів 
перехреснозапильних культур мають бути просторово ізольованими. 

Видові та сортові прополки є обов'язковим агрозаходом для насінницьких 
посівів. Від своєчасності та якості їх проведення значною мірою залежить сортова 
чистота насіння, рівень його урожайних властивостей, термін збереження сорту у 
виробництві. 

Особливу увагу слід приділити технологічним заходам щодо збереження 
насінницьких посівів і насіння від засмічення: 

- вдалий підбір попередника дозволяє уникнути засмічення посівів через 
падалицю та бур'яни, насіння яких важко відокремлюється від насіння культури; 

- уникати заїздів на відведені під насінницькі посіви поля агрегатів, які 
працюють на збиранні врожаю чи сівбі на сусідніх полях; 

- при протруюванні насіння, його очистці та при збиранні врожаю 
насінницьких посівів агрегати необхідно максимально очищувати від попередньої 
культури чи сорту, а першу порцію (0,5-1,0 т) зерна при збиранні врожаю та 
очистці насіння (0,5-2,0 ц) використовувати на товарні цілі; 

- збирання врожаю та очистку насіння найцінніших сортів та високих 
репродукцій бажано проводити першими; при наявності в господарстві кількох 
репродукцій одного сорту ці операції доцільно розпочинати з більш високої, при 
цьому необхідність очистки агрегатів відпадає; 

- для очистки зернозбиральних комбайнів та насіннєочисних машин доцільно 
використовувати культуру, насіння якої легко відділяється (для пшениці, жита, 
ячменю вівса такою культурою є горох). 

Урожай насінницьких посівів зернових культур збирають прямим 
комбайнуванням та роздільним способом. Перше використовується при 
рівномірному дозріванні зерна, низькорослих та відносно чистих посівах і за 
нестабільних погодних умов (часті дощі в період збирання). В інших випадках 
збирання врожаю проводиться роздільним способом. Пряме комбайнування 
розпочинають при повній стиглості зерна і його вологості в межах 16-18%, проса 
– при дозріванні зерна у верхній та середній частині волоті; гороху і вики – при 
побурінні 70-75% бобів. За несприятливих погодних умов у період збирання 
врожаю обмолот вимушено проводять при підвищеній вологості зерна (18-22%), 
передбачивши термінову очистку та сушку насіннєвого матеріалу. 

При збиранні врожаю необхідно контролювати ступінь травмування насіння, 
який не повинен перевищувати 1%. Для цього обмолот слід проводити в 
оптимальні строки на понижених швидкостях. Обороти барабана та зазори 
молотильних агрегатів комбайна повинні бути відповідно відрегульовані. 

Джерело: www.consumer.gov.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Фітомоніторинг в 

органічному ягідництві 

дозволяє максимально 

точно вносити живлення 

Фітомоніторинг в органічному ягідництві передбачає постійну комплексну 
діагностику стану рослин, безпосередній і безперервний контроль за процесами 
їхнього росту і розвитку. 

Ці дії спрямовані, в першу чергу, на вдосконалення контрольованих факторів, 
які покращують урожайність. Зокрема, раціональне використання ресурсів: води, 
добрив, засобів захисту рослин та інших. 

Фітомоніторинг сьогодні є частиною точного землеробства, підкреслив 
агроконсультант, фахівець із фітомоніторингу ТОВ «Органік Експерт» Богдан 
Гнатюк.  

Так, в основі наукової концепції точного землеробства лежить розуміння того, 
що існують неоднорідності в рамках одного поля. Моніторинг стану рослин 
дозволяє здійснити точне внесення елементів живлення і таким чином заощадити 
кошти. Адже різні частини поля потребують різного внесення препаратів. 

Крім того, завдяки фітомоніторингу виконують обробіток лише хворих 
ділянок і видаляють хворі рослини, що економить фунгіциди. Зазвичай 
захворювання починаються на найслабших рослинах.  

Оскільки поле нерівномірне за рельєфом і механічним складом ґрунту, його 
потрібно розбити на різні зони поливу. І потім постійно моніторити рівень 
зволоження ґрунту і стану поливної системи.  

При розповсюдженню шкідників на частині поля, достатньо обробити лише 
цю частин, бо шкідники, як правило, з’являються зонально. Фітомоніторинг 
дозволяє вносити інсектициди на ранніх стадіях розвитку шкідників, коли це 
максимально доречно й ефективніше. 
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Релігія і екологія 

Василь Сенів, громадський діяч 

Стрийського району (Львівська 

область) 

Релігія як соціальний інститут відгукується на виклики суспільства, тому і 
не дивно, що екологічні проблеми підіймаються у релігійному середовищі. 
Оскільки за сучасних умов здійснюється переорієнтація етики взагалі та 
християнської етики. Етика набуває екологічної спрямованості і основною 
категорією визначається відповідальність. Розгляд витоків та причин 
екологічних проблем є неможливим без аналізу етичного компоненту. Адже 
саме завдяки трансформації сфери норм, цінностей та мотивацій можливим є 
формування екологічно зорієнтованої свідомості людини. Справжня етична 
проблема у час екологічної кризи не обмежується обґрунтуванням нових норм, 
адже теоретично жодна людина не заперечує необхідність збереження природи, 
однак набагато важче змусити людей чинити відповідно. Тому саме мотиваційна 
сфера діяльності людини виступає на перший план. З огляду на це, важливою є 
роль соціальних інститутів, які формують суспільну думку та визначають 
поведінку людини. Німецький філософ В. Гьосле визначає церкву, як один з 
таких інститутів. Мислитель досить радикально наголошує на необхідності 
залучення церкви до етичних проблем техногенної цивілізації: «Без особливого 
ризику передбачаю, що християнство… зможе вижити у всесвітній історії лише 
у тому випадку, якщо почне розробляти подібну етику… Претендувати на 
вірність духу християнської етики сьогодні має право радше той, хто веде себе 
відповідно з ситуацією кризи навколишнього середовища, ніж той, хто наслідує 
традиції, давність яких, можливо, і викликає до себе повагу, але мало сприяє 
вирішенню екзистенційних проблем людства». Релігія ж завжди має етичний 
компонент, тому реагує на загрозливі реалії життя суспільства, корінь яких у 
духовно-моральній кризі. 

 Аналіз впливу релігій на формування уявлень щодо довкілля та вивчення 
екологічного потенціалу релігій входить до складу різних дисциплінарних 
утворень релігієзнавства. Окрім цього проблеми співвідношення екологічних 
цінностей з релігійними, екологічної етики та релігійної, осмислення питань 
значення релігії у епоху значного поступу науки, технологій та наслідків цього 
поступу, значення релігії у вирішенні глобальних проблем людства, погляд на 
природу з точки зору релігійних доктрин набувають актуальності в межах 
конфесійного та академічного релігієзнавства, одночасно екологи та теологи 
залучаються до осмислення цих же проблем, виходячи з власних 
методологічних установок. 
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У релігієзнавчих колах тема співвідношення екології та релігії в аспекті 
ролі та значення релігії в епоху екологічної кризи і дотичних до неї проблем 
почала актуалізуватись з початку 1990-х рр. Варто зазначити, що у розробці 
даної теми американські дослідники релігії значно випередили європейських як 
на інституційному рівні, так і на рівні публікацій. Тому у статті піде мова про 
екологічні розвідки американських релігієзнавців та їх здобутки. Найбільш 
яскравим прикладом цього є діяльність групи дослідників, що об’єднана під 
загальною назвою «Релігія та екологія» при Американській академії релігії, що 
функціонує з 1991 р. за ініціативи Д. Барнхілла та Є. Б’янкі. На сьогоднішній 
день керівниками цієї групи є У. Бауман та А. Сенфорд з університетів Флориди. 
Дослідницькі ініціативи та наукові зусилля членів цієї групи спрямовані на 
дослідження на міждисциплінарному рівні теми співвідношення екологічних та 
релігійних цінностей та залучення вчених до осмислення цієї проблеми. 
Науковці зосереджуються на таких питаннях, як релігійні екологічні уявлення, 
еко-утопії, екологічний потенціал релігії, значення релігій для формування 
екологічно сталого способу життя. Серед науковців розроблялись нові для 
релігієзнавства теми, як то екофемінізм, екологічні перспективи нових 
релігійних рухів. Група регулярно проводить консультативні наради та зібрання 
з метою обговорення та аналізу досліджуваних тем та проблем (наприклад                       
у 1993 р. в центрі уваги була тема еко-духовності та еко-справедливості;                                     
у 1994 р. – етичні перспективи екологічної теології; у 1996 р. – глибинна 
екологія і світ духовності; у 1998 р. – еко-фемінізм і глобалізація та містицизм 
сучасної природи; у 1999 р. – раси, релігії, чисельність населення і екологічна 
справедливості; у 2003 р. – релігія та політика стійкого розвитку Організації 
Об'єднаних Націй; у 2006 р. – сучасне язичництво та екологія; у 2007 р. – 
неорелігії та екологія; у 2009 р. – міждисциплінарні дослідження соціальної 
справедливості та сталого розвитку в глобальному контексті та дослідження 
релігії в епоху глобального потепління)19. До діяльності цієї групи активно 
долучились такі дослідники, як С. Каза, Б. Тайлор, Д. Спенсер, С. Тайлор,                       
Д. Хаберман, Дж. Грім, Х. Ітон, Р. Готліб та ін. 

Наступним значним кроком у дослідженні теми релігійних ідей в контексті 
захисту навколишнього середовища є публікація у 2005 р. «Енциклопедії релігії 
та природи» під редакцією Б. Тайлора з університету Флориди, що всебічно 
представляє широкий діапазон статей, які критично досліджують відносини між 
людьми, їх середовищем і релігійними аспектами життя. 

 На інституційному рівні з 2006 р. починає діяти Міжнародне товариство з 
вивчення релігії, природи і культури, що є спільнотою вчених, які досліджують 
зв’язки між людиною, різноманітними культурами, природним середовищем та 
релігійними віруваннями й практиками. Товариство є партнером Міжнародної 
асоціації з історії релігій, що сприяє критичному, аналітичному, 
кроскультурному та багатовекторному дослідженню. 
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Наприкінці варто зазначити, що українські та російські дослідники лише 
починають долучатись до осмислення ролі релігії у вирішенні екологічних 
питань. Такі розвідки мають дещо фрагментарний характер і присвячені окремій 
конфесії чи релігії. Наприклад, С. Хрібар зосереджується на питаннях відношення 
«людина – природа» у Біблії; екологічні аспекти в контексті релігійної філософії 
та теології стали предметом осмислення С. Флегонтової (російський персоналізм 
та екологія); Ю. Курикалова (християнський космізм та екологія);  Ж. Бастера 
(екологічні аспекти креаціоністської концепції); В. Байдин (положення людини в 
світі та екологічні наслідки цього); І. Кучерова, С. Чебанова, Т. Горічевої (питання 
охорони природи як частини християнського віровчення); екологічні питання в 
контексті християнської глобалістики розглядає Г. Круглова; соціально-екологічна 
позиція РКЦ цікавить Д. Ляховича, В. Шеремету; релігієзнавче осмислення 
протестантських екологічних концепцій здійснила І. Вітюк, яка зосередилась на 
зв’язку екологічних питань з есхатологією Церкви АСД;   В. Борейко зупиняється 
на теоретичному аспекті розгляду екоетичної   та екотеологічної проблематики – 
подає екологічну інтерпретацію різних світових та національних релігій, 
розглядає позиції екофілософів, екотеологів минулого  й сучасності, а також на 
практичному аспекті наводить приклади участі різних релігійних організацій в 
охороні природи. 

 Таким чином, у другій половині ХХ ст. у релігієзнавстві з’являються 
дослідження, присвячені взаємовідношенню екології та релігії. Розгортання 
логіки досліджень цієї теми відбувається у двох напрямках, що коротко можна 
охарактеризувати як, по-перше, вплив навколишнього середовища на формування 
релігійних уявлень та практик та, по-друге, вплив релігії на формування уявлень 
про природу, ставлення до неї та роль релігії у вирішенні екологічних проблем. 
Такі дослідження, що мають міждисциплінарний характер, дозволяють по-новому 
підійти до розуміння походження релігії та її адаптованість до актуальних 
проблем людства, що дає в повній мірі осягнути роль релігії в сучасному 
суспільстві. 
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AGRARIUS: 

NANO-GRO в сільському 

господарстві 

У сьогоднішньому, дуже сучасному та інтенсивному сільському господарстві 
ми часто забуваємо про самі рослини, перевершуючи один одного при 
використанні різних мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших 
препаратів, щоб досягти найвищої якості та високого врожаю. Однак, плануючи 
вирощування рослин, ми не враховуємо природні сили, які виявляються на 
рослині, і під час його зростання ми не завжди керуємося його потребами. Варто 
також згадати економічну життєздатність сільськогосподарських культур, безпеку 
виробленої їжі (залишки шкідливих хімічних сполук та токсинів) та її якість 
(вміст поживних речовин). 

Враховуючи інтенсивність посівів, 
несприятливі кліматичні умови протягом 
вегетаційного періоду та інші чинники, що 
перешкоджають належному зростанню і 
поступливості рослин, шукають нові рішення, які 
забезпечать не тільки здорові рослини, але і високої 
якості культури. 

Щоб задовольнити потреби кожного фермера, 
був створений інноваційний продукт із 
покращеними діями – NANO-GRO®. Це цілком 
органічний та безпечний продукт, який 
використовується для вирощування рослин, 
обумовлює його стійкість до всіх видів стресу та 
забезпечує високий і кращої якості  врожай. 

Унікальна формула препарату викликає ефект препарату на рівні клітин і 
призводить до вивільнення природного потенціалу рослини. NANO-GRO® 
базується на унікальній технології, яка використовує дуже низькі концентрації 
сульфатів металів, які при розчиненні у воді, наноситься на насіння або 
рослини, проникають безпосередньо в клітини, а також виділяють природну 
міцність рослини для росту. Препарат, що проникає в рослину, викликає запуск 
своєї природної системи захисту шляхом виробництва більш запасних речовин 
(цукрів), білків та природних гормонів. 
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Використання NANO-GRO® дозволяє 
обмежити несприятливий вплив біотичного 
стресу (від анімованого характеру: патогенні 
організми, бур'яни, шкідники), а також 
абіотичні (походить від неживої природи: 
посуха, солоність, дефіцит або надлишок 
води). 

З багатьох років досліджень, проведених на сільськогосподарських полях 
на зимові рапс, злаки, цукрові буряки, картопля, кукурудза та бобові, це 
призводить до того, що крім кожного збільшення врожайності, від 5% при 
ідеальних ґрунтах і погодних умовах, до 20% у поганих умовах, отримана 
врожайність показала більш високі показники якості, такі як: більш високий 
вміст цукрів, крохмалю, клейковини, масла, краща поляризація цукрових 
буряків. 

Продукт захищає рослину від можливих екологічних стресів з самого 
початку їх розвитку. Посилюється також стійкість рослин до зараження 
хворобами та шкідниками, про що свідчать  дослідження та досвід, 
проведений як у Польщі, так і за її межами. 

Щоб задовольнити очікування фермерів на ринку, існує  дві  форми 
NANO-GRO®: 

Гранули NANO-GRO® для розчинення у воді для обробки насіння  та 
для обприскування рослин. 

NANO-GRO® AQUA – у формі рідини, додатково підсиленого 
екстрактом водоростей та гумусовими кислотами, призначеними для 
обприскування рослин восени та навесні.  (на даний момент препарат                 
NANO-GRO® AQUA проходить реєстрацію в Україні). 

Краще розвинена коренева система 

 Заправлено стандартно  Заправлено NANO-GRO® 
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Кукурудза 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста цвітна 6,00 8,00 10,00 

Кабачок 4,00 4,00 4,00 

Капуста білоголова 9,00 9,00 9,00 

Баклажан синій 17,00 18,00 19,00 

Картопля рання 5,00 6,00 7,00 

Морква рання 28,00 33,50 35,00 

Буряк столовий ранній 9,00 10,50 12,00 

Квасоля  спаржева 
стручкова 

35,00 37,50 40,00 

Огірок тепличний 6,00 6,20 6,50 

Перець конусоподібний 
Білозерка 

21,00 22,00 23,00 

Помідор тепличний 8,00 12,00 16,00 

Помідор салатний 
рожевий 

20,00 21,00 22,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,00 4,20 4,50 

Часник ранній 25,00 30,00 35,00 

Салат Айсберг 40,00 40,00 40,00 

Гриб печериця 25,00 29,50 33,00 

Абрикос 15,00 22,50 30,00 

Вишня 5,00 9,00 13,00 

Диня 15,00 15,00 15,00 

Кавун 4,00 4,50 5,00 

Малина садова червона 33,00 39,10 45,00 

Персик 20,00 21,50 23,00 

Слива 23,00 23,00 23,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Свинина вирізка 135,00 137,50 140,00 

Свинина ошийок 115,00 125,00 135,00 

Сом 95,00 95,00 95,00 

Короп  жив. 80,00 82,50 85,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 29.06.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 12 (83) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 29.06.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

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 

CIF, 

дол.США 
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Висівки пшеничні 4400 

Горох 5775  5563 

Гречка 8000 

Жито 1 клас 3507 

Жито 2 клас 3464 

Жито 3 клас 3407 

Жом буряка гран 120 

Кукурудза 5357 4826 4800 167 166 190 

Макуха соєва 348 

Овес 4800 

Олія соняшникова 22500 810 

Просо 8700 8900 

Пшениця 2 клас 5533 5183 5000 178 183 

Пшениця 3 клас 5455  5035 174 184 184 185 

пшениця 4 клас 4600 

пшениця 5 клас 4600 

пшениця 6 клас 5209 4786  4700 169  

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО 
12367 11491 11413 385 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО 
12000 11510 393 

Ріпак з ГМО 11900 

Соняшник 11600 10413 11250 

Соя 12800 11190 11750 11500 388 

Соя без ГМО 11000 430 

Ячмінь 5472  49591 4813 4863 175 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 27.06.2018 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 

спот спот спот спот спот 

 

 
  

Джерело:www.lv.sfs.gov.ua 

ТІС, Южний 179/ 5525 174/ 5425 168/ 5175 

173/5375 

 

175/5480 

 

Транс-Сервис, 179/5525 174/5425 168/5175 

 175/5420 

 

Веселокутський 

КХП 176/5450 171/5350 165/5100 

172,5/5350 

  

Ніка-Tера, 

Миколаїв 177/5475 172/5375 166/5125 

У липні відбудеться 

семінар   для платників 

податків Львівщини! 

26 липня 2018 року у м. Львові Головним управлінням ДФС у Львівській 
області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської 
області, на тему: «Актуальні питання оподаткування у 2018 році. Підведення 
підсумків І півріччя 2018 року» за участю міжнародних сертифікованих 
професійних бухгалтерів Львівщини. 

Початок семінару: 11 год. 00 хв. 
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал Головного 

управління ДФС у Львівській області. 
Для участі необхідно здійснити попередню реєстрацію за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQRnGE-i8ECAzwlSeuunlL9lii6-
QL1WILXBCgBxFaWOF8qg/viewform 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

    Національний  

День Ферми на базі         

ТОВ «Молочні ріки» 

  03 липня 2018 р. 

Львівська обл., 

Бродівський р-н.,                                     

с. Пониковиця 

www.farmday.com.ua 

Восьма Міжнародна 

конференція 

«Яблучний бізнес 

України-2018» 

16-17 серпня 2018 р. 

Хмельницька обл.,  

м. Кам’янець-

Подільський, 

вул. Велика  

Житомирська,33 

www.fruit-inform.com 

XI Міжнароднa 

іхтіологічнa конференція  

«Сучасні проблеми 

теоретичної і практичної 

іхтіології» 

18-20 вересня 

 2018 р. 

м.Львів, 

Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій імені                         

С.З. Гжицького,                             

вул. Пекарська,50   

www.lvet.edu.ua 

Семінар  

«Прогнозування цін, 

спреди і стратегії 

хеджування» 

19 вересня  2018 р. 

м. Київ, 

Готель Aloft Kiev, 

вул. Еспланадна, 17 

www.ukragroconsult.com 

Конференція  

«Ефективне управління 

агрокомпаніями» 

19-20 вересня 

 2018 р. 
  Київська обл. www.lfm.com.ua 

XIX Міжнародний 

науково-практичний 

форум «Теорія і 

практика розвитку 

агропромислового 

комплексу та сільських 

територій» 

19-21 вересня 

 2018 р. 

 

   Львівська обл.,                      

м. Дубляни, 

Львівський 

національний 

аграрний університет, 

вул.В.Великого,1   

www.lnau.lviv.ua 

Міжнародна 

агропромислова 

виставка                                 

«АгроЕкспо-2018» 

26-29 вересня  

 2018 р. 
м. Кропивницький www.ukragroexpo.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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