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 ХХХІІ Сільськогосподарська 

виставка годівлі тварин  

та  техніки в польському місті Ситно 

 30 червня Уповноважені  Львівської Аграрної  палати  на запрошення 
Люблінської Ізби Рольнічої відвідали ХХХІІ Сільськогосподарську виставку 
годівлі тварин  та  сільськогосподарської техніки в Ситно (Республіка Польща).  

Під час виставки делегація взяла участь у семінарі з розвитку вівчарства та 

козівництва. Головний спікер семінару - директор Інституту годівлі тварин і 

охорони біорізноманіття з Любліна, професор Томаш Грушецкі, поділився 

досвідом з українськими фермерами, що зацікавлені в утриманні та розведенні 

дрібної рогатої худоби. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Багато актуальних тем обговорювалися під час зустрічей у процесі 
виставки: використання засобів захисту рослин та їх безпеки для бджіл, боротьби 
з патогенною мікрофлорою, нормалізації розвитку та медозбору, екологічної 
безпеки продукції бджільництва тощо.  

Учасники виставки виявили  зацікавлення у поширенні успішного досвіду  
роботи українських  фермерів та налагодження подальшої українсько-польської 
співпраці в агропромисловому комплексі через співпрацю з 
Сільськогосподарськими палатами воєводств Польщі.  

Окрему подяку за участь делегації уповноважених Львівської Аграрної 

палати у Міжнародній Сільськогосподарській виставці годівлі тварин  та  

сільськогосподарської техніки в Ситно Львівська Аграрна палата  висловлює  

Львівській обласній раді та Генеральному Консулу Республіки Польща у Львові 

Рафалу Вольські. 

Джерело: www.lfm.com.ua 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Жовківському районі відбулося 

Свято полуниці 

15 липня у селі Бишків Жовківського району  з ініціативи жителів громади, 
при підтримці ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків» та організаційній підтримці 
уповноваженого Львівської Аграрної палати Олега Бейзика відбулося відзначення 
Свята полуниці та Дня села.  

Із вітальним словом до учасників свята звернувся т.в.о. директора 
департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Павло Дигдало, голова 
Жовківської РДА Надія Щур, заступник голови Жовківської облради Алла Жук, 
які також відзначили почесними почесними грамотами найбільш ініціативних 
організаторів свята Бишкывськоъ сільської ради.  

Т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Павло Дигдало у своєму виступі  наголосив на  важливості 
об’єднання жителів сільських громад для вирощування ягід в 
сільськогосподарські кооперативи, що натомість дозволить підвищити добробут 
громади. Також він додав, що для розвитку кооперативів на Львівщині надається 
фінансова підтримка з державного та обласного бюджету 

Учасники свята полуниці ознайомилися із сучасними технологіями 
вирощування полуниці та угіддях  ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків», висадили 
дерева на Алеї Героїв Небесної Сотні у селі Бишків,  прийняли участь у 
тематичних ягідних конкурсах, скоштували численні ягідні смаколики.  

Уповноважений Львівської Аграрної палати в районі Олег Бейзик відзначив 
важливість підтримки ініціативи громади, що дозволяє забезпечити розвиток 
сільських територій та створити ефективні  інструменти підтримки ініціатив 
громад.  

Участь у заході прийняли також гості з Польщі, зокрема голова  ґміни Рахань 
Люблінського воєводства. Очікується, що громади двох країн вже в найближчому 
часі  приймуть участь у реалізації спільних проектів в програмах 
транскордонного співробітництва.  
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Джерело: www.lv.ukrstat.gov.ua 

За перше півріччя виробництво 

сільськогосподарської продукції 

на Львівщині зросло на 4,7% 

У січні-червні 2018 року обсяг сільськогосподарського виробництва у 
Львівській області порівняно з січнем-червнем 2017 року зріс на 4,7%. Про це 
повідомляє Головне управління статистики у Львівській області. 

Сільськогосподарські підприємства наростили обсяги виробленої продукції 
на 16,1%, господарства населення, на які припадає дві третини 
сільськогосподарського виробництва, збільшили обсяги виробництва продукції 
на 0,2%.  

Завдяки сприятливим погодним умовам у поточному році збирання врожаю 
розпочато швидше, ніж торік. Порівняно з січнем-червнем 2017 року зросло 
виробництво культур зернових та зернобобових у 14 разів, культур овочевих 
відкритого грунту – у 1,8 раза, культур плодових та ягідних – у 1,6 раза. 

На Львівщині розробили 

Календар аграрних подій 

Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації  
розробив Календар аграрних подій на друге піврічччя 2018 року. 

«Розроблений календар дасть можливість аграріям та усім зацікавленим 
заздалегідь планувати свою участь у заходах. Відтак кожен матиме одну нагоду 
ознайомитись із кращими практиками в аграрному секторі області, дізнатись про 
Програми підтримки, які діють, презентувати свій успішний досвід», – зазначив 
т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Павло 
Дигдало. 

Календар аграрних подій доступний за наступним посиланням: 
http://loda.gov.ua/agr_vystavkova_ta_yarmarkova_diyalnist 

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

На Львівщині триває жнивна 

кампанія 

В області триває жнивна кампанія. Відтак станом на 19 липня аграрії 
Львівщини вже зібрали ранні зернові на площі 23,8 тис га, намолотили 145,7 тис 
тонн зерна, урожайність  – 61,3 ц/га.  

На стадії завершення обмолот озимого ячменю, якого із загальної посівної 
площі 21,4 тис га вже зібрали на 20,2 тис га (94%), врожайність – 62,6 ц/га.                       
З технічних культур зібрали озимий ріпак на площі 38,7 тис га (63,0%), 
намолотили 118,6 тис тонн з урожайністю 31,3 ц/га. 

На сьогодні лідерами у жнивуванні є аграрії Самбірського, Мостиського, 
Дрогобицького та Кам'янка-Бузького районів області. Найвищу врожайність 
ранніх зернових отримали сільськогосподарські підприємства Городоцького, 
Сокальського, Кам’янка-Бузького районів. 

Зазначимо, що цьогоріч жнивна кампанія на Львівщині розпочалась 1 липня 
із обмолоту ранніх зернових і поступово перейшли у збирання технічних 
культур. 

ТзОВ «Йозера Україна» урочисто 

відзначила 10 річницю діяльності 

12 липня у Львові відбулися урочисті заходи із нагоди відзначення                     
10-річчя комерційної діяльності філіалу німецької сімейної компанії «Josera» в 
Україні.   

Компанія є виробником та постачальником високоякісних збалансованих 
кормів для свійських та домашніх тварин. Використання інноваційних продуктів 
компанії «Josera» дозволяє фермерам області прибутково господарювати за 
рахунок забезпечення високої конверсії кормів. При виробництві продукції 
використовується струм виключно відновлювальні джерела енергії.  

З нагоди свята компанію ТзОВ «Йозера Україна» відзначено почесною 
грамотою Департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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У Львові обговорили 

актуальний для 

агровиробників 

законопроект 

11 липня у Львові при підтримці Проекту ЄС «Підтримка розвитку системи 
географічних зазначень в Україні»  відбувся семінар «Основні вимоги 
законодавства ЄС щодо політики якості для сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування».  

В рамках семінару експерти представили законопроект щодо системи 
географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та продовольчих 
товарів. Відзначимо що даний законопроект є складовою плану імплементації 
законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Міжнародний експерт проекту Едіта Волар Пантіч розповіла про досвід 
країн ЄС щодо захисту інтелектуальної власності та географічних зазначень                   
і охарактеризувала процедури, які необхідно здійснити групам виробників в ЄС             
з метою реєстрації продуктів. Експерт відзначила, що в ЄС за дещо  різними 
процедурами здійснюється реєстрація географічних зазначень для 
сільськогосподарської продукції, готових страв, вин та інших алкогольних напоїв. 
Загалом в базі даних країн ЄС є понад 1600 товарів із географічним зазначенням, 
інформацію щодо яких  можна знайти у спеціалізованій базі даних – реєстрі 
географічних зазначень DOOR.   

Законопроект в Україні, який вже перебуває на розгляді Верховної Ради, 
розроблений з урахуванням вимог Регламенту ЄС №1152/2012.   

 Участь у семінарі прийняли агровиробники та представники громадськості, 
в тому числі голова управи Львівської Аграрної палати Ігор Вуйцик, який 
висловив ряд конструктивних та актуальних пропозицій.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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На Львівщині продовжується 

ефективна співпраця аграрного 

бізнесу та освіти 

17 липня у Кам’янко-Бузькому районі на базі ТзОВ «Агро ЛВ-Лімітед»             
у селі Вирів відбулася урочиста подія присвячена передачі чотирьох одиниць 
сільгосптехніки  для потреб навчального процесу Львівського національного 
аграрного університету.   

Участь в урочистій події прийняли т.в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Павло Дигдало, 
керівник ТзОВ «Агро ЛВ-Лімітед» Андреа Б’янко, ректор Львівського НАУ, 
академік НААН Володимир Снітинський, уповноважений Львівської Аграрної 
палати Дмитро Мороз, а також працівники підприємства та викладачі ВНЗ. 

Директор підприємства Андреа Б’янко відзначив, що співпраця з ВНЗ дуже 
корисна для підприємства і дозволяє забезпечити аграрний бізнес фахівцями 
високої кваліфікації. На даний час на їх підприємстві з іноземними інвестиціями 
на різних посадах вже працюють понад 60 випускників Львівського НАУ. 
Передача освітньому закладу сільгосптехніки – трактора, телескопічного 
навантажувача, оприскувача, дозволить покращити підготовку студентів.  

Ректор Львівського НАУ, академік НААН Володимир Снітинський звернув 
увагу на основні переваги взаємодії науки та бізнесу для забезпечення 
всебічного розвитку людського капіталу.  

Уповноважений ЛАП Дмитро Мороз відзначив важливість ефективної 
взаємодії агровиробників та системи закладів вищої освіти з метою підвищення 
конкурентних переваг підприємств Львівської області.  

Співпраця агровиробників Львівщини з закладами системи аграрної освіти 
в реалізації спільних успішних проектів триватиме і надалі. 

Джерело: Львівська  Аграрна  палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові обговорили питання 

розширення аграрного експорту                     

в європейські країни 

9 липня на базі ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові 

відбувся круглий стіл на тему: «Сезон експорту українського кавуна-2018». 

Учасниками заходу стали понад виробників сільськогосподарської продукції із 

Херсонської області. 

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся директор  ОРСП 

«Шувар» Ігор Плотиця, який відзначив позитивну динаміку співпраці з 

фермерами Херсонської області.  

Керівник департаменту маркетинг-аналітика ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман 

детально охарактеризувала динаміку та тенденції кавунового бізнесу в Україні.                            

За інформацією експерта, починаючи з 2013 року в Україні спостерігається 

скорочення обсягів виробництва баштанних культур. При цьому на експорт 

постачається лише 5-7 % вирощених  кавунів. 

Основні ринки збуту вітчизняних кавунів в 2017 році – Білорусь, Литва,  

Екстонія, Польща, Молдова та Нідерланди. Основними конкурентами  для 

розширення експорту  кавунів на європейські ринки  є  Угорщина та Румунія.  

В рамках круглого столу учасники обговорили питання системного експорту 

вітчизняної продукції на ринки Польщі та країн Прибалтики, проведено  аналіз 

конкурентного середовища на європейському ринку кавунів, презентовано 

модель експортного мосту від ОРСП «Шувар» та розглянуто фінансові 

інструменти підтримки експорту. 

Круглий стіл у Львові організовано Українським проектом бізнес-розвитку 

плодоовочівництва (UHBDP) та ОРСП «Шувар». 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Агровиробники  Львівщини 

представили власну продукцію                                                         

на ярмарці «Фруктове літо»  

14 липня, у Львові на ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» 
відбувся  ярмарок  «Фруктове літо». 

В рамках ярмарку власну фруктово-ягідну продукцію запропонували  понад 
40 агровиробників, в тому числі агровиробники  Львівської області.   

Відвідувачі ярмарку мали змогу придбати яблука, сливи, персики, ягідні 
культури та інші фрукти за доступними цінами  

Проведення ярмарків «Фруктове літо» і «Добрі традиції Галичини» в різних 
районах Львівської області дозволяє забезпечити доступ населення до 
сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва за доступними 
цінами.    
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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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Верховна Рада підтримала ряд 

важливих для агровиробників 

законопроектів 

10 липня на черговому засіданні Верховна Рада підтримала ряд важливих для 
агровиробників законопроектів. 

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Земельного 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству». 

Законопроектом пропонується запровадити ряд антирейдерських заходів та 
встановити дієві запобіжники щодо захисту майнових прав власників і 
користувачів земельних ділянок з метою запобігання протиправному поглинанню 
і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки. Проект Закону 
зареєстровано за №8121. 

Також прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур». 

Законом внесено до Закону України «Про карантин рослин» та Кодексу 
України про адміністративні правопорушення зміни, уточнюються повноваження 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної 
політики та реалізують державну політику у сфері карантину рослин. Проект 
Закону зареєстровано за №6673. 

Парламентом прийнято за основу проект Закону «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів». 

Законопроектом пропонується встановити «правові та організаційні засади 
надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення 
високого рівня захисту здоров’я громадян та задоволення  їх соціальних та 
економічних інтересів». Проект Закону зареєстровано за № 8450. 

Прийнято Закон «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції». 

Закон визначає основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного 

виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку органічної 

продукції, правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, 

суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених 

сферах. Проект Закону зареєстровано за  № 5448-д. 
Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств». 

Законом передбачено забезпечити можливість для мешканців села 
легалізувати свою діяльність у формі підприємницької діяльності для фізичних 
осіб-підприємців, які організували фермерське господарство, в тому числі 
сімейне, та надано їм можливість бути платниками єдиного податку четвертої 
групи. Проект Закону зареєстровано за  № 6490-д. 

  
 
 
 

Джерело: www.rada.gov.ua 
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Кредитори готуються                              

до примусового виконання 

аграрних розписок 

Нещодавно Міжнародна фінансова корпорація (IFC, Група Світового Банку) 
провела захід, присвячений опануванню процедури примусового виконання 
аграрних розписок. Він відбувся за участі представників Міністерства аграрної 
політики та продовольства, Міністерства юстиції, компаній-партнерів, нотаріусів, 
державних і приватних виконавців, які безпосередньо працюють з новим 
інструментом. В тестовому режимі учасники зустрічі опрацьовували технологію 
повернення позик за умови, якщо сільгоспвиробники відмовляються від 
виконання своїх зобов’язань за аграрними розписками. 

Новий інструмент кредитування малих та середніх сільгоспвиробників 
називають унікальним за багатьма параметрами. Але один із них справді є 
особливим: за неповні п’ять років, впродовж яких аграрні розписки 
впроваджуються в нашій країні, не було жодного випадку дефолту за ними. 
Аграрії вчасно і повною мірою розраховувалися з кредиторами, які надавали їм 
позики матеріально-технічними та фінансовими ресурсами.  

Це досить красномовний факт, оскільки станом на 16 липня поточного року 
вже оформлено 638 аграрних розписок на загальну суму понад 4 млрд. гривень.  

Хелен Фейрлемб, яка з початку червня очолює Проект IFC «Аграрні 
розписки в Україні», зазначила з цього приводу:  

- Найбільше досягнення справді полягає в тому, що маємо не лише велику 
кількість аграрних розписок, але й відсутність дефолту. Сільське господарство та 
фермери в цьому питанні просто чудові!  

Особливих темпів поширення новий інструмент набув уже цього року, коли 
почав впроваджуватися по всій Україні. За інформацією керівника Програми IFC 
«Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії»                             
Лії Сороки, на сьогодні з аграрними розписками працюють сільгоспвиробники 
всіх областей. Завдяки отриманим кредитам, крім основних зернових і олійних 
культур, таких як пшениця, ячмінь, соняшник, ріпак, соя, вирощується й чимало 
нішевих. А нещодавно розписки зайшли і в тваринництво. 

- Я думаю, це буде хороший приклад для решти світу, який цікавиться 
можливостями аграрних розписок, - наголосила Лія Сорока. 

Активне поширення нового інструменту позитивно оцінюють усі без винятку 
учасники цього ринку. Водночас вони припускають, що долучення до аграрних 
розписок великої кількості сільгоспвиробників може створити ситуацію, коли 
хтось із них уникатиме виконання своїх зобов’язань перед кредиторами. І останні 
мусять знати, як діяти у форс-мажорних обставинах з тим, щоб повернути надані 
аграріям позики. 
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- Найбільша фішка для кредиторів і для контролерів, фінансистів, для 
комерсантів, які хочуть продати, а відтак отримати гроші, - це стягнення, - сказала 
Хелен Фейрлемб. – Наше завдання сьогодні – спільно протестувати цей процес і 
подивитися, як він краще працюватиме. 

Під час заходу наголошувалося, що процедура примусового стягнення за 
аграрною розпискою є доволі простою. Перше, що може зробити кредитор вже 
наступного дня після невиконання сільгоспвиробником своїх зобов’язань, це 
звернутися до нотаріуса за виконавчим написом.   

Не обов’язково звертатися до нотаріуса, який посвідчив цю аграрну 
розписку. Головне, щоб він мав право працювати з цим інструментом. За заявою 
кредитора виконавче провадження відкривається негайно – протягом одного дня. 

Впродовж семи днів з дати відкриття провадження виконавець має 
забезпечити передачу предмету застави. За товарною аграрною розпискою він 
знаходить врожай і передає його кредитору. А за фінансовою вчиняє ще й 
додаткові дії: після знаходження врожаю оцінює і продає його, тож відповідно 
повертає борг грошима. 

Організатори заходу привернули увагу й до того, що кредитори можуть 
скористатися послугами як державних виконавців, так і приватних. Щоправда, в 
Україні сьогодні  нараховується  лише близько 80 приватних виконавців. А за 
підрахунками різних експертів їх потрібно мати від кількох сотень до кількох 
тисяч. 

Така незначна чисельність приватних виконавців обумовлена об’єктивною 
причиною: цей інститут в Україні з’явився лише нещодавно. Однак лише 
впродовж вересня-грудня 2017 року ними було здійснено 223 виконавчих 
провадження, завдяки яким стягнуто понад 50,7 млн. гривень. 

Щодо державних виконавців діє територіальна та майнова юрисдикція. 
Районні відділення Держаної виконавчої служби (ДВС) приймають заяви, якщо 
сума боргу не перевищує 10 млн. гривень. Якщо ж вона коливається в межах                 
10-20 млн. гривень, то доведеться йти до відповідного відділу примусового 
виконання рішень Територіального відділу юстиції. Іншими словами, це обласні 
Головні територіальні управління юстиції, обласні ДВС. Якщо ж борг перевищує 
20 млн. гривень, то заяву потрібно подавати, виконавче провадження відкривати і 
в подальшому здійснювати Відділом примусового виконання рішень 
Департаменту Державної виконавчої служби. 

Робота з приватними виконавцями в цьому плані є дещо простішою. Вони 
приймають усі документи незалежно від розміру заборгованості в межах 
виконавчого округу. По суті це є область, в якій проживає боржник або 
розташоване його майно. 

Щоправда, на приватних виконавців поширюється певне обмеження: 
впродовж першого року своєї діяльності вони можуть працювати зі справами, 
сума заборгованості за якими не перевищує 20 млн. гривень. Але з наступного 
року роботи це обмеження з них знімається. 
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Автор: Микола Луговий, Національний прес-клуб «Українська перспектива» 

Ще на одну унікальність аграрних розписок звернули увагу учасники 
заходу. Вони підкреслили, що пакет документів, на підставі яких відкривається 
виконавче провадження, є мінімальним. Йдеться про заяву стягувача, квитанцію 
про сплату ним авансового внеску у розмірі 2% від суми стягнення. І, звичайно 
ж, подається нотаріальний напис, який підшивається до аграрної розписки. 

Під час заходу виникло й питання, в яких випадках спрацьовує опція арешту 
заборгованого врожаю. З’ясувалося, що вона включається лише при роботі з 
фінансовою аграрною розпискою. Бо тут важливо не просто знайти врожай, але 
й визначити його обсяг, якість, оцінити належним чином і реалізувати його на 
публічних торгах. Все це потребує додаткового часу і залучення додаткових 
експертів. На той період, поки вони працюють, урожай перебуває під арештом. 

З товарною аграрною розпискою в цьому сенсі діяти набагато простіше. 
Вона  передбачає розрахунок сільськогосподарською продукцією, і потому, як 
буде знайдена, вона повертатиметься кредитору. Відтак розрахунок із ним 
прискорюється. 

Учасники заходу обговорили й особливості залучення третіх осіб, до послуг 
яких доводиться звертатися у випадку спірних питань під час примусового 
виконання аграрних розписок між кредитором і сільгоспвиробником. Такі спірні 
питання, зокрема, можуть стосуватися якості та кількості заборгованого врожаю, 
його можливої вартості, і часто вирішуються саме за допомогою експертів. Серед 
третіх осіб, з якими працюють виконавці, можуть бути представники експертних 
установ, оцінщики, а за потреби - правоохоронці. 

Нинішній захід став уже другим, який IFC присвячує процедурі 
примусового виконання аграрних розписок. Попередній відбувся ще торік. 
Нинішній також зібрав широку аудиторію фахівців, які представляли різні 
регіони України. Всі без винятку наголошували на вагомості такої зустрічі і 
підкреслювали – ліпше до небажаних сценаріїв готуватися заздалегідь і на 
теоретичному рівні, ніж стикатися з ними на практиці і не знати, як чинити. 
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Спільні дії учасників «Кластеру 

Енергії» у галузі відновлювальних 

джерел енергії  та енергозбереження  

 Ціль роботи ГО «Кластер  Енергії» 
- Використовувати синергію кожного учасника для допомоги «зростання» 

учасника; 
- Формувати консолідовані Програмні рішення конструктивних практичних 

реалізацій в області;  
- Енергоефективність, енергозбереження та впровадження відновлювальної  

енергетики для лобіювання їх перед Урядом, місцевими  адміністраціями; 
- Створення і використання постійної системи навчання, передачі досвіду, 

передачі знань, передачі технологій; 
- Співпраця учасників ГО «Кластеру Енергії» з Кластерами, Асоціаціацями 

(в т.ч. європейськими), з державними та комунальними організаціями та  
адміністраціями, з іншими громадськими організаціями.   

3 квітня 2018 року проведено «торги» на «біржі» інвестиційних запитів 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в галузі відновлювальної енергетики та 
енергозбереження - реалізовано формат прямого спілкування-«торгування» 
представників ОТГ, активних мешканців громад  з спеціалістами організацій, 
котрі реалізовують діяльність в галузі ВДЕ та енергозбереження. Ще раз звернули 
увагу потенційних Замовників (мешканці та керівники ОТГ) на знання та досвід 
виконавців та постачальників. 

Учасники підготували «лоти», з котрими можна ознайомитися згідно 
посилання: https://c-e-z.blogspot.com/2018/04/blog-post.html.  

ОТГ надали підготовлені запити для пошуку інвесторів під СЕС, 
підготовлено проект для виробництва власного біопалива на основі енергетичних 
рослин і переведення комунальних котелень на власне паливо, є проект для 
використання геотермальної води, є пропозиції про енергозбереження.  

Діє Програма учасників «Кластеру Енергії» для залучення домогосподарств 
використовувати органічні відходи і перетворення органічних продуктів в доходи 
за допомогою біогазової установки (БГУ «ГазДА»).  

Цікавим рішенням є те, що на першому етапі господар має можливість 
провести місячне тестування роботи БГУ у співпраці з учасниками «Кластеру 
Енергії». Спільно реалізується  весь технологічний цикл переробки органічних 
відходів на території домогосподарства і за місяць господар отримує 350 л рідких 
органічних добрив. На основі цього досвіду та оцінки роботи БГУ він має 
можливість продовжити практичне використання даного обладнання, котре видає 
добрива та біогаз з відновлювального джерела енергії – органічних відходів.  
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В червні 2018 року у Львові проведена демонстрація запалювання біогазу 
на оптовому ринку «Шувар» у ході просвітницької роботи з представниками 
ОТГ Чернівецької області. 

На сьогодні члени кластеру розробили  Програму «Синергія Енергії 
Партнерів», яка орієнтується на раціональне використання енергії для власних 
потреб. Членами кластеру узагальнено інформацію про  раціональні способи 
використання енергії для потреб власного житла, що особливо актуально для 
сільської місцевості.  В членів кластеру є інформація про раціональне 
використання сонячного плоского гравітаційного колектора  та  систему 
збереження теплої води в системі будинку. Ми тестуємо і практично 
обслуговуємо  роботу біогазової установки «ГазДА» на комбінованій органічній 
сировині. Ще оди напрям нашої роботи - тестування і практичне використання 
електродного інноваційного котла в будинку чи квартирі для економії газу від 
індивідуального газового двофункційного котла  

Членам кластеру надається допомога підготовці та впровадженні біогазових 

установок для активних домогосподарств, фермерів і для дачників. 

Нашим члена надається також інформаційна і практична підтримка                         

у вирощуванні енергетичних  рослин (енергетична верба) і є демо-ділянки в 

Жовківському та Городоцькому районах Львівщини. 

Учасники кластеру мають також успішний досвід встановлення сонячних 

електростанцій дахового типу і супровід їх власників щодо роботи по  «зеленому 

тарифу». 

Зацікавлені партнери та нові учасники  ГО «Кластер Енергії» можуть 

долучитися до нашої роботи. Тел.: 0681354711; 0981341209 (Василь Кузьменко). 

 

Автор: Василь Прусак, виконавчий директор ГО «Кластер Енергії» 
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Садівники України цьогоріч зберуть 

в півтора рази більше яблук 

Українські садівники цьогоріч зберуть в півтора рази більше яблук.                       
Таким прогнозом в ефірі AgroFM поділилася Людмила Барабаш, зав. відділом 
наукових досліджень з економіки, методології, інтелектуальної власності 
Інституту садівництва НААН України. 

Про якість урожаю говорити поки що рано. До осені існує ризик градобою, 
особливо для пізніх сортів, які закладатимуться на зберігання в холодильники. 

Також у 2018 році склались сприятливі умови для високого врожаю 
кісточкових культур. Але по ним приріст буде нижчим – на рівні 20-30% залежно 
від регіону та конкретного господарства. 

«Через велику кількість вологи та тепла відбулося нерівномірне закладання 
бруньок і тепер спостерігаються спалахи маніліозу в насадженнях кісточкових, –   
пояснює фахівець. – До цього були готові далеко не всі садівники. Та й дощі 
інколи заважають вчасно обприскати насадження». 

Звичайно, говорить Барабаш, більша пропозиція сприятиме зниженню цін. 
«Споживачі отримають багато яблук, груш, вишень за нижчими цінами. Але 

для виробників це явно негативний фактор. Зараз оптова ціна на літні яблука на 
30% нижча, ніж на той же період торік», - говорить науковець. 

Львівське господарство «Надія» 

вирощуватиме часник 

Фермерське господарство «Надія» (Львівська область) цього року планує 
розпочати вирощування часнику. Про це інформує інтернет-ресурс 
www.agrotimes.net. 

За словами комерційного директора господарства Тараса Ковальського, 
«Надія» вже почала закуповувати необхідне обладнання і вивчати найнові 
технології для вирощування часнику. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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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 

24652 4621294700:02:000:0002 9.7225 
Львівська область, Дрогобицький район, 

Михайлевицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018  

11:00 

24651 4621285700:04:000:0480 44.4982 Львівська область, Дрогобицький район, 

Опарівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018  

11:00 

24649 4621281500:05:000:0700 7.0000 
Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018 

 11:00 

24648 4621281500:03:000:0495 4.3347 Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018  

11:00 

24646 4621281500:05:000:0674 61.4423 Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018 

 11:00 

24642 
4621281500:05:000:0675 26.6309 

Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018 

 11:00 

24631 4621281500:05:000:0670 52.2919 Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018 

 11:00 

24630 4621281500:05:000:0671 49.7693 
Львівська область, Дрогобицький район, 

Волощанська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.08.2018  

11:00 

24710 4620655300:05:002:0393 0.1500 
Львівська область, Буський район, селище 

міського типу Красне, вулиця Золочівська 

03.07 10.08.2018 

 11:00 

24786 4625881300:02:000:0167 8.4000 Львівська область, Яворівський район, 

Бунівської сільської ради 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.08.2018  

11:00 

24785 
4625881300:01:000:0046 32.2361 

Львівська область, Яворівський район, 

Бунівської сільської ради 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.08.2018 

 11:00 

24784 4625881600:02:000:0182 9.9130 Львівська область, Яворівський район, 

Великопільська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.08.2018 

 11:00 

24783 4625580300:03:000:0005 15.0540 Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.08.2018 

 11:00 

24781 4625580300:04:000:0013 12.3764 
Львівська область, Турківський район, 

Бітлянська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.08.2018 

 11:00 
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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 

24780 4624885500:15:000:0545 18.8610 Львівська область, Сокальський район, 

Поторицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.08.2018 

 11:00 

24779 4623082000:02:001:0394 0.5257 Львівська область, Миколаївський район, с. 

Дроговиж, урочище "Біля Греблі" 

10.07 
14.08.2018  

11:00 

24843 4624285200:17:000:0002 15.5030 
Львівська область, Самбірський район, 

Вільшаницька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.08.2018 

 11:00 

24842 4624281200:06:000:0091 23.2168 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.08.2018  

11:00 

24841 4624281200:06:000:0089 10.6182 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.08.2018  

11:00 

24840 4624281200:06:000:0088 37.6841 
Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.08.2018  

\11:00 

24839 4624285600:04:000:0386 45.0802 Львівська область, Самбірський район, 

Никловицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15.08.2018 

 11:00 

24873 4621881200:08:000:0598 21.3928 
Львівська область, Золочівський район, 

Бортківська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.08.2018  

11:00 

24872 4621883600:06:000:0543 13.7260 
Львівська область, Золочівський район, 

Колтівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.08.2018  

11:00 

24868 4620982200:06:000:0022 27.5591 Львівська область, Городоцький район, 

Градівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.08.2018  

11:00 

24866 
4620983300:13:000:0018 23.0030 

Львівська область, Городоцький район, 

Долинянська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16.08.2018 

 11:00 

24744 4623910100:01:002:0403 1.6328 Львівська область, Радехівський район, місто 

Радехів, вулиця Львівська 

Для індивідуального 

садівництва 17.08.2018 

 11:00 

24743 4623910100:01:002:0402 1.6329 Львівська область, Радехівський район, місто 

Радехів, вулиця Львівська 

Для індивідуального 

садівництва 
17.08.2018 

 11:00 

24742 4623910100:01:002:0401 1.6329 
Львівська область, Радехівський район, місто 

Радехів, вулиця Львівська 

Для індивідуального 

садівництва 
17.08.2018  

11:00 
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Земельний аукціон з продажу 

права оренди земельних ділянок 

державної власності  

24 липня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного 
пункту). Земельний аукціон буде проводитись за адресою: м. Львів,                            
вул. Японська,7. Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних 
торгів торгів в день проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за зазначеною адресою. 
До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди шести 
земельних ділянок розташованих у Жовківському та Радехівському районах 
Львівської області, загальною площею 37,5 га: 

1. Жовківський район, Глинська сільська рада, площа земельної ділянки – 
15 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 4299,18 грн.  

2. Жовківський район, Надичівська сільська рада, площа земельної 
ділянки – 11 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати 
– 6947,62 грн.  

3. Жовківський район, Новокам'янська сільська рада, площа земельної 
ділянки – 3,8 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати 
– 1663,29 грн.  

4. Жовківський район, Липницька сільська рада, площа земельної ділянки 
– 6 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 222,67 грн.  

5. Радехівський район, Бишівська сільська рада, площа земельної ділянки 
– 1 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 1459,83 грн.  

6. Радехівський район, Бишівська сільська рада, площа земельної ділянки 
– 0,67 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 166,35 грн. 

Відповідальна особа: Цемрюк Аліса Сергіївна  
Контактні телефони: +380 (63) 258 52 52 
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Земельний аукціон з продажу права оренди 

земельних ділянок державної власності 

26 липня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного 
пункту). Земельний аукціон буде проводитись за адресою: м. Львів,                        
вул. Сахарова, 46. Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних 
торгів торгів в день проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за зазначеною адресою.                               

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди 
десяти земельних ділянок розташованих у Бродівському районі Львівської області, 
загальною площею 191,5 га: 

1. Бродівський район, Лешнівська сільська рада, площа земельної ділянки – 
11 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 22551,02 грн.  

2. Бродівський район, Пониковицька сільська рада, площа земельної ділянки 
– 23,6 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 6160,55 грн.  

3. Бродівський район, Пониковицька сільська рада, площа земельної ділянки 
– 4,2 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 1243,34 грн.  

4. Бродівський район, Пеняківська сільська рада, площа земельної ділянки – 
9,3 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 13737,43 грн.  

5. Бродівський район, Комарівська сільська рада, площа земельної ділянки – 
16,83 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 7536,3 грн.  

6. Бродівський район, Шнирівська сільська рада, площа земельної ділянки – 
19,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 27025,55 грн.  

7. Бродівський район, Черницька сільська рада, площа земельної ділянки – 
35,12 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 19403,18 грн.  

8. Бродівський район, Язлівчицька сільська рада, – 20,56 га. Цільове 
призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Стартовий розмір річної орендної плати – 17556,17 грн.  

9. Бродівський район, Язлівчицька сільська рада, – 28,2 га. Цільове 
призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Стартовий розмір річної орендної плати – 36525,56 грн.  

10. Бродівський район, Язлівчицька сільська рада, – 22,9 га. Цільове 
призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
Стартовий розмір річної орендної плати – 14735,91 грн. 

Відповідальна особа: Цемрюк Аліса Сергіївна  
Контактні телефони: +380 (63) 258 52 52 
 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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Джерело: www.deplv.gov.ua/ 

У  серпні на Львівщині  відбудеться аукціон                

з продажу права оренди земельних ділянок 

разом із водними об’єктами 

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. Торги відбудуться  16 серпня  об 
11:00 за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98. 

До продажу права оренди на земельних торгах поопонують наступні лоти 
(ставок та земельна ділянка, на якій він розташований): 

- Ставок площею 6,4767 га, який розташований на території Бердихівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського району, на земельній 
ділянці площею 9,1214 га; 

- Ставки площею 0,8422, який розташований на території Ланівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 1,2282 га; 

- Ставок площею 0,5460 га, який розташований на території Дашавської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Стрийського району, на земельній 
ділянці площею 0,6890 га. 

Заяви для участі в аукціоні приймають до 14:30 год 10 серпня.   
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Байпас жирові добавки у раціонах 

годівлі великої рогатої худоби 

Стах Вовк, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії дрібного тваринництва,                       

Iнститут  сільського господарства 

Карпатського регіону НААН 

Сергій Павкович, кандидат с-г наук, доцент, 

кафедри тваринництва і кормовиробництва, 

Львівський національний аграрний університет 

Багаточисельними науковими дослідженнями доведено, що. серед жирних 
кислот, які надходять в організм великої рогатої худоби з кормом, незамінні 
поліненасичені (лінолева і ліноленова) становлять 70-85%, проте у молоці та у 
яловичині їх вміст становить лише 4-8%. Це пов’язано з тим, що у цього виду 
тварин полієнові жирні кислоти під дією ферментних систем мікроорганізмів 
рубця піддаються активній гідрогенізації, внаслідок чого їх вміст у тонкому 
кишківнику значно знижується, а концентрація насичених кислот підвищується. 
Відомо також, що поступаючи у рубець, нативні  полієнові жирні кислоти 
пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів та інгібують травні процеси             
у передшлунках. Тому, з метою зменшення негативної дії аліментарних 
ненасичених жирних кислот на метаболічну активність симбіотичної мікрофлори 
передшлунків у великої рогатої худоби, підвищення рівня поступлення їх із 
кишківника у кров’яне русло та збільшення вмісту у складі молочного жиру             
і яловичини, використовують різні методи обробки з метою захисту вказаних 
жирових компонентів раціону від надмірної гідрогенізації наявних у них 
полієнових жирних кислот перед згодовуванням їх тваринам, тобто виготовляють 
так звані “захищені”, або як їх ще тепер модно називають байпас кормові 
добавки. 

Найпростішим і найдешевшим способом захисту поліненасичених жирних 
кислот від біогідрогенізації і попередження їх негативного впливу на 
життєдіяльність мікроорганізмів рубця є згодовування великій рогатій худобі 
нативного насіння олійних культур, у якому наявні полієнові жирні кислоти 
захищені насіннєвою оболонкою, зокрема показано, що використання у складі 
раціону корів добавок нативного насіння льону дещо підвищує молочну 
продуктивність, проте не впливає на рівень у молоці жиру, білку та лактози. 
Повідомляється, що згодовування добавок зерна льону лактуючим коровам 
незначно підвищує вміст ненасичених жирних кислот у складі ліпідів молока.  
Разом з тим встановлено, що згодовування зерна соняшнику та ріпаку практично 
не захищає ненасичені жирні кислоти від їх гідрогенізації у рубці.  
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Проте показано, що згодовування молодняку великої рогатої худоби 
подрібненого зерна олійних культур підвищує рівень поліненасичених жирних 
кислот у складі ліпідів м’язової і жирової тканин, інші ж дослідники виявили 
малопомітне підвищення вмісту полієнових жирних кислот у ліпідах тканин 
тварин при згодовуванні їм вказаних кормових добавок. 

Низкою наукових досліджень доведено, що рівень гідрогенізації 
поліненасичених жирних кислот ферментними системами мікроорганізмів 
передшлунків у жуйних можна зменшити екструдуванням насіння олійних 
культур перед згодовуванням їх тваринам. Встановлено, що введення в раціон 
дійних корів екструдованого насіння льону дещо підвищує вміст ненасичених 
жирних кислот у молочному жирі, однак, за іншими даними, використання у 
раціонах великої рогатої худоби екструдованого насіння олійних культур 
практично не знижує біогідрогенізацію ненасичених жирних кислот у рубці. 

Іншим способом виготовлення байпас полієнових жирних кислот є 
обволікання їх білково-формальдегідною оболонкою. У кислому середовищі 
сичуга великої рогатої худоби захисна оболонка руйнується, звільнений білок 
розщеплюється травними ферментами, а полієнові жирні кислоти всмоктуються 
у слизовій оболонці тонкого кишківника, що істотно збільшує їх вміст у 
тканинах організму, а відтак у тваринній продукції (молоці, яловичині). 

Разом з тим, ряд авторів повідомляє про те, що захист рослинних жирів у 
формі білково-формальдегідних комплексів малоефективний внаслідок 
фізичного розщеплення продукту при жуванні в ротовій порожнині. 
Повідомляється також і про високі затрати на виготовлення таких ліпідно-
білково-формальдегідних кормових добавок. Крім цього в останні роки 
внаслідок доведення канцерогенної дії формальдегіду, використання його у 
тваринництві в ряді країн заборонено. 

Наукові дослідження і практичні результати останніх років показують, що 
найбільш ефективним і поширеним методом “захисту” ненасичених жирних 
кислот, наявних у жирах, котрі згодовують великій рогатій худобі від їх  
біогідрогенізації і деградації у передшлунках є виготовлення на їх основі 
хімічним методом кальцієвих солей. Кальцієві солі полієнових жирних кислот є 
стабільні за умов рН рубця, практично не піддаються гідрогенізації 
мікроорганізмами у цьому відділі травного тракту, а при переході в сичуг й 
тонкий кишківник звільняються від іонів кальцію та всмоктуються слизовою 
оболонкою тонкого кишківника і транспортуються кров’ю до органів і тканин. 
Рядом досліджень показано, що введення до раціону великої рогатої худоби 
добавок кальцієвих солей жирних кислот не порушує бродильних процесів у 
рубці, сприяє збереженню рН його середовища, не пригнічує життєдіяльності 
рубцевої мікрофлори, не знижує перетравність поживних речовин раціону, не 
інгібує продукцію летких жирних кислот та підтримує оптимальне оцтово-
пропіонове співвідношення в рубці, підвищує адсорбцію кальцію у шлунково-
кишковому тракті, позитивно впливає на стан здоров’я тварин.  
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Згодовування коровам кальцієвих солей жирних кислот, виготовлених на 
основі рослинних олій, оптимізує перебіг обмінних процесів у їх організмі, 
підвищує молочну  продуктивність і  вміст жиру й лактози у молоці. Крім того, 
використання у складі раціонів лактуючих корів кальцієвих солей жирних кислот 
дозволяє зменшити вміст насичених та збільшити рівень ненасичених жирних 
кислот, у тому числі вміст лінолевої кислоти у молочному жирі. 

Встановлено, що використання у раціонах корів і телиць добавок кальцієвих 
солей жирних кислот, виготовлених на основі пальмової олії та риб’ячого жиру 
стимулює метаболічні процеси в їх організмі, оптимізує лютеоліз, підвищує 
рівень прогестерону і простагландину F2a у крові та підвищує їх запліднюваність. 

Згодовування кальцієвих солей жирних кислот, виготовлених на основі 
рослинних олій відгодівельній великій рогатій худобі підвищує вміст 
ненасичених жирних кислот у крові тварин та збільшує їх вміст у яловичині.  

Підводячи підсумок наведеного вище, слід зазначити, що використання          
у складі раціонів різних вікових і продуктивних груп великої рогатої худоби 
добавок байпас  полієнових жирних кислот рослинного походження виявляє 
позитивний метаболічний і продуктивний ефект у цього виду тварин. Найбільш 
поширеним і ефективним на даний час є використання у складі раціонів  у даного 
виду тварин байпас кормових добавок, виготовлених на основі рослинних олій      
у формі кальцієвих солей жирних кислот.  

Львівське господарство 

розширить потужності                                          

з вирощування грибів 

ТОВ «Сотеко» (Львівська область) будує нові приміщення для 
вирощування грибів. Вони дозволять збільшити виробничі потужності вчетверо 
– до 320 тонн одноразового завантаження грибного компосту. Окрім цеху з 
вирощування грибів, «Сотеко» вирощує у скляних теплицях огірки (2 га) та 
томати (5 га). 

Компанія реалізує продукцію під власними торговими марками «Свіже»                                
та «Сокальські овочі» в торговельні мережі Західної України. Є ексклюзивним 
постачальником огірків у ресторани швидкого харчування «МакДональдс 
Україна». Також значну частину овочів експортує до Польщі. 

Джерело: www.agrotіmes.net 

Байпас кормові добавки у формі кальцієвих 
солей жирних кислот добре перетравлюються у 
шлунково-кишковому тракті великої рогатої 
худоби, не порушуючи травних процесів у 
цілому.  
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Правильно заготовлені 

силос і сінаж здатні роками 

зберігати поживність 

Силосування кормів має безліч переваг проти заготівлі сіна.                           
Типові силосні культури забезпечують високий вихід поживних речовин з 
одиниці площі. Крім того, силосування можна повністю механізувати й усунути 
людський чинник, а також ефективно використовувати залишки від галузі 
рослинництва.  

Правильно заготовлені силос і сінаж можуть зберігатися роками, не 
втрачаючи поживності. І місця вони потребують вп’ятеро менше, ніж сіно. 

Важливим чинником для отримання високоякісного силосу є вологість 
маси, яку силосують. Залежно від виду рослин, цей показник коливається в 
межах 65-75%.  

Кукурудзу та сорго слід скошувати у фазу молочно-воскової та воскової 
стиглості. У цій фазі рослини мають нижчу вологість і в масі накопичують 
зернову фракцію.  

Конюшину й інші бобові збирають у фазу бутонізації, соняшник – на 
початку цвітіння, горох і вико-вівсяні – у фазу воскової стиглості бобів у перших 
двох нижніх ярусах.  

Силос і сінаж можна порівняти з мочалкою: в них теж є велика кількість 
дрібних порожнин, які заповнені киснем або вуглекислим газом. Коли силос 
дуже вологий, порожнини заповнюються рідиною, витісняючи газ. Тоді 
змінюється спектр мікроорганізмів, здатних розвиватися в таких умовах із 
молочнокислих (бажаних) на клостридії (небажані бактерії).  

За бажаної ферментації молочнокисла бактерія конвертує цукор у молочну 
кислоту, швидко й ефективно змінюючи pH для отримання смачного й 
поживного силосу.  

Джерело: www.agrotіmes.net 
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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 13,00 15,50 18,00 

Кабачок 4,00 4,50 5,00 

Капуста білоголова 4,00 4,80 5,50 

Баклажан синій 8,00 9,00 10,00 

Картопля стандарт 4,00 4,80 5,50 

Морква стандарт 8,00 13,00 18,00 

Буряк столовий  5,00 5,50 6,00 

Квасоля  спаржева 

стручкова 
13,00 14,00 15,00 

Огірок корнішон 8,00 11,50 15,00 

Кукурудза цукрова 5,00 5,20 5,50 

Помідор сливка 7,00 7,50 8,00 

Перець конусоподівбний 
Білозерка 

9,00 10,00 11,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,00 4,20 5,30 

Часник  15,00 22,50 30,00 

Салат Айсберг 30,00 35,00 40,00 

Гриб печериця 22,00 27,50 33,00 

Абрикос 17,00 22,50 28,00 

Груша 8,00 9,00 10,00 

Диня 8,00 9,00 10,00 

Кавун 3,20 3,50 3,80 

Лохина 120,00 125,00 130,00 

Персик 12,00 16,00 20,00 

Яблуко раннє 7,00 9,00 11,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряче філе 86,90 88,40 89,90 

Індиче філе 145,00 145,00 145,00 

Сом 95,00 95,00 95,00 

Форель річкова  жив. 180,00 180,00 180,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 20.07.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 13 (84) 
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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. 

 

 

 

 

  
CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол. США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 
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Віка 6000 

Гірчиця 10000 18000 

Горох 5550 183  

Жито 1 клас 3200 

Кукурудза 5147 4461 4767 3750 165 

Льон 9500 

Люпин 6000 

Макуха ріпакова 4975 

Макуха соєва 348 

Овес 6000 

Олія соняшникова 700 

Просо 8700 

Пшениця 2 клас 5752  5172 5500 5100  186 180 

Пшениця 3 клас 5623 5079 4700 181  184 184 

Пшениця 6 клас 5394 4851 5050 5050 172 

Ріпак 1 кл до 35 мкм 

без ГМО 
12488 12012 12100 12000 404 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
12500 12016  395 

Ріпак з ГМО 12000 11425 11600 ↑ 200 

Соняшник 11775 11500 

Соя 13200 10150 12300 11875 383 

Соя без ГМО 11000 430 

Тритікале 3500 

шрот соєвий 390 

Ячмінь 5820  5174 5277 5075 ↑ 25 190 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 20.07.2018 р. 

  

  

  

пшениця  

 2 кл 

пшениця                  

3 кл 

пшениця  

6 кл Ячмінь 

дол. США /  

грн 

дол. США/ 

 грн 

дол. США / 

 грн 

дол.  США / 

 грн 

 

 
  

ТІС, Южний 188/ 5850 183/ 5700 173/ 5450 193/6000 

Транс-Сервис, 188/5850 183/5700 173/5450 
Іллічівський 

морський 

термінал 188/5850 183/5700 173/5450 

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 

Джерело:www.lv.sfs.gov.ua 



36 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

День Поля Знань 27 липня 2018 р. 

Київська обл., 

Яготинський р-н,                       

c. Панфіли 

www.polezna.com.ua/den-pole-znan/ 

Західноукраїнський 

Фестиваль 

 «Куховарня RadoFest» 

28-29 липня 2018 p. 
Львівська обл., 

м. Радехів 
  www. rrda.lviv.ua 

ІІІ Міжнародний 

фестиваль меду 

«Надбужанські 

медобори» 

12 серпня 2018 p. 

 

Львівська обл., 

Буський р-н, 

смт. Олесько, 

Mузей-заповідник 

“Олеський замок” 

www.busk-rda.gov.ua 

Smart Field Days  15-19 серпня 2018 p. 

Київська обл., 

c.Немішаєве,  

Немішаївський 

агротехнічний коледж 

НУБІП України  

вул. Технікумівська, 1  

www.sabb.co.ua 

Конференція «Точне 

землеробство-2018» 
29-30 серпня 2018 p. м. Київ www.agrotimes.net 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Роль аграрних 

навчальних закладів у 

формуванні механізмів 

розвитку сільської 

кооперації сільських 

територій». 

23-24 жовтня 2018 p. 

м. Київ, 

НМЦ “Агроосвіта”, 

вул. Смілянська,11 

www.agroosvita.com 

Міжнародний форум 

«Промислове ягідництво 

- 2018: Успішні 

технології»  

29 липня 2018 р.  

м. Вінниця 

Хмельницьке шосе, 7, 

Вінницька обласна 

філармонія 

 

www.agrotimes.net 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

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

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА 

ПАЛАТА”; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ 

РЕДАКТОР).  

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

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: 

LVIVAGRI@GMAIL.COM 
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