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Представники Аграрної палати 

провели зустріч з керівниками 

європейського  проекту 

  

30 липня у Львові відбулася зустріч президента Львівської Аграрної палати  
(ЛАП) Павла Музики та голови її управи Ігоря Вуйцика з керівником проекту 
«Німецько-український агрополітичний діалог» п. Фолькером Зассе та 
експертами Хартвігом Бретернітзом, Крістофом Конрадом Гілденом та Анною 
Лісон-Кулка.  

Сторони обговорили актуальні питання здійснення реформ в аграрному 
секторі України, співпрацю  у вирішенні проблемних питань розвитку 
фермерства та земельних відносин на селі, децентралізації, 
сільськогосподарського дорадництва, досвід розвитку Аграрних палат в 
Німеччині.  

Пан  Фолькер Зассе відзначив високий рівень співпраці з Україною 
протягом останніх чотирьох років та досягнуті позитивні зрушення в аграрному 
секторі нашої держави в умовах поглиблення євроінтеграції.  

Павло Музика висловив подяку проекту «Німецько-український 
агрополітичний діалог» та запросив п. Фолькера Зассе для участі у міжнародній 
конференції  із нагоди  20-річчя створення Львівської Аграрної палати, яка 
відбудеться у листопаді 2018 р. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: www.lfm.com.ua 

Нагадаємо, що активна та 
конструктивна співпраця ЛАП з 
проектом «Німецько-український 
агрополітичний діалог»  розпочалася в 
2015 році.   

В цей же день відбулася робоча 
зустріч представників німецької 
проекту з головою Львівської 
облдержадміністрації Олегом 
Синюткою для обговорення 
можливостей підтримки проекту у 
створення атласу земель та лісів 
Львівщини. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Члени Аграрної палати прийняли 

участь у Дні поля на Городоччині 

26 липня у селі Стоділки Городоцького району на базі підприємства                      
ТОВ «Захід-Агро МХП»  відбувся семінар із практичних технологій 
вирощування соняшника. Участь у Дні поля прийняли уповноважений 
Львівської Аграрної палати в Городоцькому районі Іван Васильчак, 
агровиробники області, науковці, представник департаменту агропромислового 
розвитку Львівської  облдержадміністрації Тетяна Борушок. 

Актуальну інформацію про специфіку технологій вирощування соняшнику 
в рамках Дня поля представила  науковець Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН, кандидат с.-г. наук Катерина Яцух. Розповіла 
науковець про боротьбу із чотирма найбільш поширеними хворобами 
соняшнику і поширенням лободи.  

Важливу доповідь про забезпечення належної родючістю грунтів і 
підтримання бажаної для культур рівня кислотності грунту розповів директор 
Львівської філії Держгрунтохорони Анатолій Демчишин.  

Про технологічні особливості вирощування соняшнику розповів   головний 
агроном ТОВ «Захід-Агро МХП» Андрій Курилас, а також представники 
компанії «Сингента». 
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У Львові відбулася нарада                        

з головами сільських рад 

31 липня у Львові відбулася нарада голови Львівської облдержадміністрації 
з головами сільських та селищних рад та органами місцевого самоврядування 
області.  

Важлива увага на нараді приділялася розгляду питань земельних відносин в 
сільській місцевості і заслуховуванню інформації про аудит використання земель 
сільгоспризначення на Львівщині.  

Протягом 2017-2018 рр. в області продано право оренди на 98 земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення площею понад 1600 гектарів. 
Найбільша кількість аукціонів відбулася у Бродівському, Буському та 
Городоцькому районах. Крім того, у найближчий час на аукціон будуть 
виставлені права оренди ще на 46 земельних ділянок. 

Органи місцевого самоврядування вже подали до Головного управління  
Держгеокадастру у Львівській області клопотання на 1222 земельні ділянки про 
включення їх до переліку з продажу прав оренди.  

На нараді т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку 
Львівської ОДА Людмила Гончаренко повідомила, що триває другий етап 
прийому документів на дотацію за утримання молодняка великої рогатої худоби. 
Зазначена дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці  утримання 
тварин.   

Участь в нараді прийняли президент Львівської Аграрної палати                          
Павло Музика, голова управи ЛАП Ігор Вуйцик та уповноважений ЛАП                          
у Старосамбірському районі Леонід Олійник. 

  Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Львівська область поглиблює 

співпрацю із німецькими 

експертами у земельних 

питаннях 

30 липня голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся 
із представниками проекту «Німецько-український агрополітичний діалог», 
щоб узгодити напрями співпраці та залучення німецьких експертів у питання 
врегулювання земельної галузі на Львівщині. 

Очільник області ознайомив гостей із досягненням регіону в процесі 
інвентаризації земель та способах допомоги фермерам з допомогою 
проведеного аудиту. 

«Півтори року тому на Львівщині, не чекаючи централізованої вказівки, 
розпочався процес обліку усіх наявних земель сільськогосподарського 
призначення. В цьому питанні варто відзначити позитивну співпрацю 
департаментів агропромислового розвитку, економічної політики та Головного 
управління Держгеокадастру у Львівській області. Співпраця із проектом 
«Німецько-український агрополітичний діалог», дозволить пришвидшити цей 
процес та створити своєрідний атлас земель», – наголосив Олег Синютка. 

Гості, своєю чергою, розповіли голові облдержадміністрації про мету та 
завдання проекту, а також відзначили високий рівень співпраці із Україною, що 
триває уже 4 роки. 

«Важливим елементом економічного зростання регіону є облік землі, тому 
у нашому проекті є окремий відділ, що займається цим питанням. Наша ціль – 
допомогти втілити німецький досвід у цій сфері. Ідея планування розвитку 
сільських територій повинна передбачати наявність певних інструментів, 
зокрема, каталог земель. Це дозволить мати розуміння, яка сільська місцевість 
потребує більшої допомоги, ніж інша», – зазначив керівник проекту «Німецько-
український агрополітичний діалог» Фолькер Зассе. 

У межах зустрічі сторони зійшлися на думці про доцільність та 
актуальність співпраці не лише на міждержавному рівні, а й між регіональними 
представництвами та дрібними фермерами. 

Окрім того, під час розмови порушили питання проведення інвентаризації 
лісів та створення подібного атласу. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Упродовж двох днів, 25-26 серпня, поблизу села Хоросно на Пустомитівщині 
триватиме II Фестиваль «ГорбоГори». Про це розповіли 1 серпня, під час 
брифінгу  у Львівській ОДА з нагоди проведення фестивалю. 

«Цього року ми вирішили розширити напрямки і локації події. Ми 
традиційно залишаємо ярмарок регіональної продукції і долучаємо до нього ще 
виробників з інших областей. Відтак, всі гості фестивалю матимуть можливість 
придбати смачні агросмаколики починаючи від сиру, копченостей, меду, 
закінчуючи кавою, морозивом та напоями. Також в нас буде насичена програма 
тест-драйвів, шоу дронів, презентація обладнання сільськогосподарської техніки», 
– розповіла заступник начальника управління продовольства та розвитку 
сільських територій департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА 
Катерина Олинець. 

Також на фестивалі буде локація для найменших відвідувачів. 
«Це буде зоокуточок з традиційними для Львівщини тваринами: вівці, кури, 

кролики. Відтак, найменші наші відвідувачі будуть мати місце для розваг. Також 
залучатимемо волонтерів для проведення різноманітних майстер-класів», –  
додала Катерина Олинець. 

Окрім цього в межах фестивалю – велопробіг зі Львова до Хоросно, вело- та 
пішохідна екскурсія територією агротуристичного кластеру «Горбогори», 
гастропрезентації, Укротека (україномовний танцювальний саунд). 

«Оскільки цей рік визначений Національною туристичною організацією 
України роком гастрономічного туризму, ми пропонуємо усім гостям долучитись 
до гастропрезентації регіональної кухні з локальних продуктів, де можна буде і 
навчитися готувати, і покуштувати, і набратися смаку до гастромандрів 
Львівщиною», –  розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської 
ОДА Наталія Табака.   

Також на території фестивалю діятиме наметове містечко. 

На Львівщині відбудеться                              

II Фестиваль «ГорбоГори» 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

ПРОГРАМА 

«Першого Львівського фестивалю 

винограду і вина «Галицька  лоза» 

  

14:30 – 15:30 – дегустація винограду, вікторини,  визначення переможців у конкурсах 

"Найсмачніша ягода", "Найбільше гроно", "Найгарніше гроно" 

15:30 – 16:00 – нагородження переможців 

 Проведення аукціонів "Найбільше гроно", "Найгарніше гроно" 

16:00 – 16:30 – дегустація регіональних авторських вин 

16:30 – 17:00 – нагородження переможців та проведення аукціонів 

Зібрані кошти підуть на соціальні проекти та допомогу сім'ям воїнів АТО 

17:00- 18:00 –  тематичні лекції. Теми:"Як вибрати сорти винограду, які найбільш сприятливі 

для вирощування на Львівщині", "Технологія вирощування винограду" 

Конференц-зал  

18:00 – 18:30 – конкурси на тему виноградарства 

  

Неділя  02  вересня 

10:00 – 12:00 – виставка продукції виноградарства  

12:00 – 22:00 – насичені концертна і культурна програми 

 12.00 – 13:00 – представлення та виступи гостей Фестивалю з інших областей України 

розвиток виноградарства в сусідніх областях: Франківська, Чернівецька, Тернопільська, 

Хмельницька, Вінницька 

13:30 – 14:00 – майстер-клас з виготовлення вина 

15:00 – 16:00 –  народна і професійна дегустації регіональних авторських вин 

Конкурси "Найкраще вино фестивалю" в різних номінаціях 

16:00 -16:30 –   нагородження переможців та проведення аукціонів 

Зібрані кошти підуть на соціальні проекти та допомогу сім'ям воїнів АТО 

17:00- 18:00 –   тематичні лекції 

Теми: "Засоби захисту винограду", "Технічні сорти винограду, районовані для Львівщини», 

"Правила дегустації вин" 

Конференц-зал  

18:00 – 18:30 – конкурси на тему виноробства. Переможців очікують оригінальні призи 

Закриття Фестивалю 

Субота  01  вересня 

 

10:00 – 12:00 – виставка продукції виноградарства  

12:00  -  урочисте відкриття фестивалю  

12:30 – 22:00 – насичені концертна і культурна програми 

  

12:30– 14:00 – концертна програма спеціального гостя Фестивалю 
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Аграрний досвід Львівщини 

поширюється на інші регіони 

26 липня  у м. Херсон  відбулася VIII Міжнародна агропромислова виставка 
форум «AGROPORT SOUTH KHERSON 2018». Форум відбувся  в межах 
програми Всесвітнього дня продовольства в Україні. 

Особлива увага приділятиметься просторовому розвитку, адаптації сільського 
господарства до змін клімату, кооперації, розвитку сільських територій, доступ до 
інструментів фінансування і формування ланцюгів доданої вартості. 

На форумі Львівщину представила т.в.о. директора департаменту Людмила 
Гончаренко, яка брала участь у дискусійній панелі на тему: «Нові можливості 
фінансування  малого та середнього агровиробництва в сучасних ринкових 
умовах». 

«Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва 
Львівської області на 2016-2020 роки спрямована на створення передумов 
стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції 
сільського господарства малими та середніми агровиробниками за рахунок коштів 
обласного бюджету. Як результат, вже другий рік поспіль сільськогосподарські 
підприємства нарощують обсяги виробництва валової сільськогосподарської 
продукції, реалізується 67 бізнес-проектів, створено 100 нових робочих місць» –  
зазначила Людмила Гончаренко. 

Людмила Гончаренко також презентувала учасникам форуму 
агротуристичний кластер «ГорбоГори». 

 
«Агротуристичний кластер 

Львівщини є унікальним в своєму роді, 
адже передбачає всебічний розвиток 
сільських територій: активізація малого 
та середнього підприємництва, створення 
нових робочих місць, залучення 
туристичного потоку, збереження та 
відновлення історико-культурної 
спадщини тощо. Для підтримки розвитку 
кластеру передбачено кошти державного 
бюджету, отримані від ЄС», – зазначила 
Людмила Гончаренко. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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До уваги сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

молочарського та плодово-

ягідного напрямів діяльності  

Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
повідомляє, що обласною комісією з питань надання фінансової підтримки 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам продовжується прийом 
заявок та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів за рахунок коштів державного бюджету. 

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів надається у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання із 
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції без урахування сум 
податку на додану вартість, але не більше ніж  3 000 000 гривень на один  
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 07.02.2018 р. №106 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку 
фермерських господарств»). 

Одержувач фінансової підтримки сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні 
бути не менше ніж одне фермерське господарство (земельний банк якого не 
більше ніж 500 гектарів), а інші – фізичні особи, у власності та користуванні 
кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського 
призначення. 

Обсяг фінансування у 2018 рік на Україну: 155 000 тис грн. 
Перелік документів, які подаються до обласної Комісії в паперовому вигляді, 

а до Міністерства аграрної політики та продовольства України в електронному 
вигляді:  

- копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; 
- документи, що підтверджують право власності та/або користування 

земельною ділянкою для членів кооперативу; 
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з 

податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи 
доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в 
електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; 

- копію договору з постачальником обладнання; 
- копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість                   

та 30 відсотків вартості придбаного обладнання; 
- копію векселя, виписаного постачальнику обладнання; 
- копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським 

обслуговуючим кооперативом обладнання. 
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Джерело: www.agrofond.gov.ua 

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. 

Термін подачі документів  –  до 15 листопада 2018 року. 
Назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються 

документи, телефон для довідок - Департамент агропромислового розвитку 
Львівської обласної державної адміністрації; м. Львів, просп. В.Чорновола, 57, 
(каб. № 53); тел. для довідок: 255-05-70. 

Детальна інформація на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної 
адміністрації: www.loda.gov.ua (сторінка Департаменту в рубриці «Програми»). 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

ПАТ «Аграрний фонд» розпочинає 

продаж мінеральних добрив                       

в 2018-2019 МР 

З метою забезпечення агровиробників якісними мінеральними добривами та 
запобіганню їх дефіциту на ринку, ПАТ «Аграрний фонд» розпочинає продаж 
мінеральних добрив вітчизняного виробництва в 2018-2019 маркетинговому році. 
Початок продажу  –  01 серпня 2018 року. 

Для зручності покупців представлена широка лінійка товарів – аміачна 
селітра (марки Б), карбамід (марки Б), вапняково-аміачна суміш (ВАС). 

Завдяки розгалуженій мережі регіональних представництв ПАТ «Аграрний 
фонд» має широку мережу базисів відвантаження добрив, що зробить їх доставку 
швидкою та зручною. 

Гнучка система знижок для постійних клієнтів, можливість відстрочки 
платежу за умови укладання форвардного контракту. 

Більш детальну інформацію можна отримати на 
сторінці mindobryva.agrofond.gov.ua 
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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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Джерело: www.iae.com.ua 

Збільшується експорт вітчизняних 

продуктів харчування до країн Азії 

Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються чотири 
регіони – країни Азії, Африки, Європейського Союзу та СНД.  

У І півріччі 2018 року їх сумарна частка збільшилася і склала майже 97% 
вартості українського експорту сільгосппродукції, поінформував заступник 
директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 
НААН, член-кореспондент НААН Микола Пугачов. 

Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції вже кілька років 
поспіль утримують азійські країни, які за січень-червень 2018 року закупили 
українського продовольства на 3,7 млрд дол. США, зазначив експерт. Частка 
Азії за цей період склала 43,2% від загального експорту аграрної продукції. 

Близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції – 30,4% – 
припадає на країни Європейського Союзу. За І півріччя 2018 року вони 
закупили українського продовольства на 2,6 млрд дол. США. 

Обсяги експорту до країн Африки склали 1,3 млрд дол. США – 14,6% від 
загального експорту аграрної продукції. 

Зберігається тенденція пожвавлення експорту вітчизняної 
сільгосппродукції до країн СНД, яка намітилася торік. Країни цього регіону за 
січень-червень 2018 року імпортували українського продовольства на 
0,7 млрд дол. США, що склало 8,6% від загального експорту аграрної 
продукції. 

За результатами І півріччя 2018 року рейтинг країн – імпортерів 
вітчизняної агропродукції традиційно очолила Індія, яка закупила українського 
продовольства на 1076 млн дол. США. 

Друге місце утримує Єгипет, який імпортував з України сільгосппродукції 
на 576 млн дол. США. 

На третьому місці – Китай, який придбав вітчизняних харчів на 
527  млн дол. США. 

Значну виручку українські експортери отримали також з Нідерландів 
(525 млн дол. США), Іспанії (470 млн дол. США), Туреччини 
(458 млн дол. США) та Італії (449 млн дол. США). 

Ці сім країн забезпечили понад 47% доходів від експорту продукції 
агропромислового комплексу у І півріччі 2018 року, підсумував Микола 
Пугачов. 
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«Рука допомоги» – як отримати 

безвідсотковий мікрокредит на 

розвиток бізнесу від держави 

Щороку близько мільйона українців отримують державну допомогу як 
малозабезпечені. При цьому в третині таких сімей є хоча б один дорослий 
працездатного віку, який не працює, а для деяких сімей державна допомога –  це 
єдине джерело доходів. І чим довше триває період безробіття, тим важче знайти 
роботу та реалізувати себе. Так само важко буває знайти роботу вимушеним 
переселенцям, яким довелося залишити все своє попереднє життя через війну і 
починати спочатку, в чужому, незнайомому місці. 

Саме для таких людей Міністерством соціальної політики України за 
сприяння Світового банку був створений проект «Рука допомоги». Він 
передбачає залучення учасників до економічної активності з урахуванням 
особливостей та прагнень кожного з них. Більшість бажає знайти постійну 
роботу – проект допомагає їм у цьому. Інші отримують консультаційну та 
фінансову допомогу на заснування власної справи. Це абсолютно новий 
механізм для України, який, проте, вже довів свою ефективність в країнах 
Євросоюзу. 

З 2018 року «Рука допомоги» передбачає також участь діючих підприємств 
– таким чином держава заохочує місцевий бізнес до створення робочих місць.         
За умовами проекту, в разі працевлаштування двох учасників проекту, 
підприємства можуть отримати від держави поворотну фінансову допомогу 
(безвідсотковий мікрокредит) на закупівлю обладнання або матеріалів. 

Крім того, проект дозволяє суб’єктам господарювання офіційно 
працевлаштовувати тих робітників, які фактично працюють без оформлення і 
отримують заробітну плату готівкою. В такому випадку, підприємство не несе 
додаткових витрат через офіційне працевлаштування, тоді як працівник отримує 
шанс на гідне життя після досягення пенсійного віку, адже матиме право на 
пенсійне забезпечення. 

Умови фінансової допомоги для суб’єктів господарювання 
•  Умовою участі підприємства у пілотному проекті є створення як мінімум 

двох нових робочих місць, на які будуть працевлаштовані члени 
малозабезпечених родин, внутрішньо переміщені особи або учасники АТО за 
направленням центрів зайнятості. 

•  Працівники вказаних категорій мають бути працевлаштовані протягом 
першого року участі підприємства у проекті. 

•  Роботодавець затверджує кандидатури потенційних працівників ще до 
підписання договору. 
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•  Нові працівники мають пропрацювати на підприємстві як мінімум на                                              
2 роки. Якщо згодом виявляється, що працевлаштований працівник не 
влаштовує роботодавця, він може звільнити його та протягом місяця 
працевлаштувати іншого, так само за направленням центру зайнятості. 

•  Фінансова допомога надається за рахунок коштів державного бюджету в 
формі оплати витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для 
підприємницької діяльності, передбачених бізнес-планом розширення. 

•  Оплата обладнання та матеріалів здійснюється обласним центром 
зайнятості за заявою-дорученням уповноваженої особи суб’єкта 
господарювання. 

•  Сума такого мікрокредиту може складати до 40 прожиткових мінімумів, 
що у 2018 році складає близько 70 тис. гривень. 

•  Поворотна фінансова допомога надається на строк до трьох років. 
Скільки «коштує» мікрокредит в рамках пілотного проекту? 
Найголовніше, що поворотна фінансова допомога від проекту «Рука 

допомоги», це чи не єдиний кредит, який із часом зменшується, а не росте. 
Сума, що повертається, зменшується на суму єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого 
підприємством за працевлаштованих на нові робочі місця малозабезпечених, 
переселенців, або учасників АТО. 

Припустимо, суб’єкт бере участь у пілотному проекті та підписує договір в 
жовтні 2018 року. Згідно із договором, він створює два робочих місця та 
отримує обладнання/матеріали на суму 70 тис гривень. Припустимо також, що 
він платить робітникам заробітну плату на рівні мінімальної, що у 2018 році 
складає 3 723 гривні, у 2019 (згідно із бюджетною резолюцією Кабміну) – 4 173 
гривні, а у 2020 році –  4 425 гривень. 

Навіть за таких умов, за рахунок сплаченого до Пенсійного фонду ЄСВ, 
вже до кінця 2018 року сума до повернення зменшиться на 5 тис гривень, а на 
кінець 2019 року –  на 27 тисяч. В кінці двохрічного терміну обов’язкового 
працевлаштування підприємству залишається погасити 25,5 тис гривень із                 
70 тис.грн. 

Якщо підприємство в повному обсязі виконує свої зобов’язання і 
забезпечує працівників вказаних категорій роботою протягом повних двох 
років, поворотна допомога стає безповоротною – кредит повертати не потрібно. 

Якщо суб’єкт господарювання протягом двох років все ж приймає рішення 
про звільнення нових працівників та відмовляється на їх місце прийняти інших 
–  доровір припиняється і підприємство повертає залишок, зменшений на суму 
сплачених до Пенсійного фонду внесків. 

Що потрібно для участі? 
Підприємства та фізичні особи-підприємці мають право на участь у 

пілотному проекті, якщо вони готові створити робочі місця у Львівській, 
області 
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Для того, щоб отримати фіндопомогу, уповноважений представник 
суб’єкта господарювання звертається до базового центру зайнятості з 
відповідною заявою та документами, які підтверджують: 

•  державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань); 

•  відсутність заборгованості перед бюджетом (довідки про відсутність 
заборгованості із сплати податків і зборів, довідки про відсутність несплачених 
фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, довідки про 
відсутність заборгованості із сплати ЄСВ); 

•  відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна (витяги з 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно); 

•  відсутність провадження у справі про банкрутство (довідка з Єдиного 
реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство). 

Представники підприємства готують та презентують бізнес-план, в якому 
вказують яке обладнання/матеріали та на яку суму вони планують закупити, а 
також скільки працівників і на які посади буде працевлаштовано. Рішення про 
надання мікрокредиту приймає комісія з реалізації пілотного проекту «Рука 
допомоги» при облдержадміністації. 

Контактна інформація:  +38 (032) 233 01 83;  Львівський обласний центр 

зайнятості 
 

Джерело:Львівський обласний центр зайнятості 
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Інформація для агровиробників Львівської області  

про актуальні тендерні пропозиції  в системі «РroZorro» 

№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

1 

0ff87b0b92964b238d1f3eb381e1ef1c 

Овочі свіжі 

(кабачки, 

помідори) 

13,5 06 серпня 2018 
Державна установа "Луцький 

слідчий  ізолятор" 

2 

 6aa9462a413141e3a47acc94917c66b2 
Картопля 

урожаю 2018р 
20,2 06 серпня 2018 

Стрийська центральна районна 

лікарня 

3 

51e3e7e33f7c4b84bd08dd22fbc2b64d 
Овочі ранні 

урожаю 2018р 
33,7 06 серпня 2018 

Стрийська центральна районна 

лікарня 

4 

a6b445485dc249ab85d806ad47c22001 
Овочі, фрукти 

та горіхи 
614,5 10 серпня 2018 

Центр медичної реабілітації та 

санаторного лікування 

"Трускавецький" 

5 

af0bc71233124336b81948954ab87224 Овочі свіжі 275 10 серпня 2018 

Відділ освіти Сихівського та 

Личаківського районів 

управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської 

міської ради 

6 

5c16c3fa4588452981e076007dda681d 
Овочі, фрукти 

та горіхи 
332,5 12 серпня 2018 

Центр медичної реабілітації та 

санаторного лікування 

"Трускавецький" 

7 

9a91fdc5d53a4f2e9b5d89be7389c766 Овочі свіжі 25 13 серпня 2018 

Комунальний заклад Львівської 

обласної ради "Винниківська 

загальноосвітня санаторна школа-

інтернат I-III cтупенів"" 

8 

cfadffbd89224b45a68576c698894995 

морква середньої 

та пізньої 

стиглості, капуста 

середньої та пізньої 

стиглості 

111 14 серпня 2018 

Державний заклад "Дитячий 

спкціалізований (спеціальний) 

санаторій "Джерело" 

Міністерства охорони здоров'я 

України 

9 

310a9b9021094ee1a3d7dc3a754a9aa3 
Овочі, фрукти 

та горіхи 
168,2 15 серпня 2018 

Центр медичної реабілітації та 

санаторного лікування 

"Трускавецький" 

10 

0075821902a44b5bbb7669b6406a32cd 
Овочі, фрукти 

та горіхи  
220 15 серпня 2018 

Філія "Управління магістральних 

газопроводів "Львівтрансгаз" АТ 

"Укртрансгаз" 

11 

8e9e5dc7c2114ceba5f10ef83469a87d 
Натуральний 

мед 
66 17 серпня 2018 

Спеціалізований Трускавецький 

санаторій "Батьківщина" 

Джерело: www.prozorro.gov.ua 
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За п’ять останні років поставки українського меду в Європу зросли більш, 
ніж в три рази, та зарезультатами 2017 року становили 48,4 тис. тонн загальною 
вартістю 99 млн.дол. США. 

Більше половини (57%) меду, що надходить на європейський ринок з 
України, імпортують Польща та Німеччина. Крім того, за останні п’ять років, 
кількість країн Європи, яким до смаку наш мед зросла на третину. 

Так ,наприклад, до числа покупців українського меду долучились Бельгія та 
Нідерланди, тоді як 2013 році експорт в даному напрямку не здійснювався 
взагалі. 

Незважаючи на жорстку конкуренцію зі сторони Китаю, Аргентини, 
Мексики, український мед має ряд переваг на європейському ринку – це 
географічна близькість до регіону збуту, розвинена транспортна інфраструктура, 
висока якість продукції за конкурентоспроможною ціною. 

Однак, з України, в основному, експортується соняшниковий мед (90%) –  це 
сировина, що експортується в бочках. Тому, збільшення видового різноманіття 
меду, медової продукції з доданою вартістю, брендованої продукції, тощо – одні з 
викликів, що постають перед медовою галуззю. 

Джерело: www.info.shuvar.com 

Україна та світові тенденції  

на ринку меду 

Джерело: www.shuvar.com 
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Syngenta запустила нову програму 

фінансування для українських 

аграріїв 

Компанія Syngenta в Україні оголосила про пілотний проект із використанням 
ф’ючерсного контракту на індекс чорноморської пшениці, який торгується на 
Чиказькій біржі. 

Проект запущено в рамках програми «Форвард Плюс», повідомили                              
в компанії.  

Учасники форвардної програми можуть гарантовано зафіксувати початкову 
ціну на пшеницю, захистивши себе від її падіння. 

Крім цього, аграрії мають можливість один раз перефіксувати ціну у разі її 
зростання у майбутньому. 

Пілотною програмою уже скористались перші сільгоспвиробники. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Земельний аукціон з продажу 

права оренди земельних ділянок 

державної власності  

9 серпня 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 8 
земельних ділянок розташованих у Дрогобицькому районі Львівської області, 
загальною площею 255,6 га:  

1. Дрогобицький район, Волощанська сільська рада, площа земельної 
ділянки – 49,76 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
16350,81 грн.  

2. Дрогобицький район, Волощанська сільська рада, площа земельної 
ділянки – 52,29 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
17179,56 грн.  

3. Дрогобицький район, Волощанська сільська рада, площа земельної 
ділянки – 26,63 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
8749,1 грн.  

4. Дрогобицький район, Волощанська сільська рада,, площа земельної 
ділянки – 61,44 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
20185,76 грн.  

5. Дрогобицький район, Волощанська сільська рада,, площа земельної 
ділянки – 4,33 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
1148,14 грн.  

6. Дрогобицький район, Волощанська сільська рада, площа земельної 
ділянки – 7 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
1893,89 грн.  
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Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 

7. Дрогобицький район, Опарівська (Опорівська) сільська рада, площа 
земельної ділянки – 44,49 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
12899,21 грн.  

8. Дрогобицький район, Михайлевицька сільська рада, площа земельної 
ділянки – 9,72 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
1734,28 грн. 

Відповідальна особа: Цифуляк Оксана Іванівна  
Контактні телефони: (032)244-30-92, +380961315421 
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Іван Шувар, доктор  с.-г. наук, професор 

Львівський національний  аграрний університет  

Володимир Сендецький, кандидат с.-г. наук, 

науковий співробітник, Прикарпатськa ДСГДС 

Деструктор «ВЕРМИСТИМ-Д»  

перспективний препарат для розкладання 

органічних решток і поліпшення 

родючості ґрунтів 

Перед землеробською галуззю країни завжди була і надалі існує щораз 
актуальніша проблема забезпечення бездефіцитного балансу органічних речовин 
у ґрунті, що є передумовою  поліпшення і  охорони  його природної родючості. 
Щоб цього досягти, необхідно використовувати усі можливі джерела 
надходження органічних речовин до ґрунту: гній, солома, кореневі та стерньові 
рештки, сидерати, різні компости, пташиний послід, ставковий мул, озерний 
сапропель та ін.  

Однак, згадану проблему миттєво розв’язати практично не можливо. 
Необхідний цілий комплекс прогресивних заходів, передбачених високою 
культурою землеробства – дотримання науково обґрунтованої системи сівозмін 
короткої ротації, енергоощадного і протиерозійного обробітку грунту, удобрення, 
інтегрованого захисту рослин від хвороб і шкідників, контролювання 
чисельності бур’янів в агроценозах та ін. 

Основою поліпшення родючості ґрунтів, із-за гострого дефіциту 
традиційних видів органічних добрив, на думку науковців і прогресивних 
практиків, повинні стати солома і рослинні рештки культур. Без рослинних 
решток немає поживи для мікроорганізмів, а без мікроорганізмів – немає  
гумусу, без гумусу – земля мертва! Професор Шувар І. А. у своїх наукових 
працях часто на цьому акцентує увагу і, зокрема,  зазначає: “Ґрунт – живий 
організм, мертва земля не родить !”.  

Уміст органічних сухих речовин в соломі становить 85% (для порівняння: у 
підстилковому гноєві – 20-25, у сидераті – 10, у рідкому гноєві – до 3%). 
Середній уміст загального азоту в соломі – 0,5%, фосфору – 0,25, калію – 0,8% і 
35-40% органічного вуглецю, який є енергетичним матеріалом для лабільних 
форм гумусу. За поєднання побічної продукції рослинництва з сидератом 
ефективність добрив і процес гумусоутворення еквівалентні застосуванню 
підстилкового гною у дозі 8-10 т/га ( С. Дегодюк).  

Таким чином, залежно від біологічних особливостей сортів та гібридів, в 
полі залишається  після збирання врожаю: зернових культур у середньому 4,5-
6,0 т/га соломи,  що містить 20-25 кг азоту, 10-15 кг фосфору, 140-160 кг калію і 
кальцію, 7-12 кг сірки та понад 400 г мікроелементів; кукурудзи – 6-8 т/га з 
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умістом 55-60 кг азоту, 20-25 кг фосфору, 120-130 кг калію; соняшнику – 5,5-7 т/га 
з умістом 70-85 кг азоту, 35-40 кг фосфору, 230-255 кг калію, 80-90 кг кальцію, 30-
35 кг магнію. У перерахунку на вміст цієї кількості елементів в мінеральних 
добривах це складає понад 6-7 тис. грн. на гектарі. 

Існуюча традиційна технологія використання соломи та інших рослинних 
решток на добрива  передбачає загортання їх у ґрунт (оранка або дискування) з 
внесенням азотних мінеральних добрив. Проте вона має вагомі недоліки, а саме: 
• процес розкладання соломи та інших рослинних решток розтягується на                       
2,5-3 роки, при цьому мікроорганізми мобілізують з гумусу мінерального азоту по 
10 кг д.р. на 1 т соломи, створюючи дефіцит і азотне голодування для наступних 
культур. За внесення аналогічної кількості мінерального азоту процес 
розкладання дещо пришвидшується і баланс азоту під наступну культуру не 
змінюється; 
• за приорювання соломи, нерівномірно розкиданої на полі, на місцях валків 
поселяється велика кількість мікроорганізмів, грибів, які для розкладання 
целюлози виділяють значну кількість ферментів з умістом шкідливих для рослин 
фенольних сполук; 
• після приорювання соломи розмножується увесь аборигенний консорціум 
біоти, як корисних бактерій і грибів, так і шкідливих. Це  призводить до 
збільшення патогенного навантаження на грунт та поширення хвороб рослин і 
зменшення врожайності культур, погіршення якості продукції. 

Однак, навіть традиційну технологію, сьогодні в землеробстві застосовують 
мало. У багатьох господарствах, на жаль, солому просто загортають/приорюють в 
ґрунт або спалюють безпосередньо на полі. 

В останні роки в Україні, враховуючи досвід іноземних агрофірм, 
пришвидшене розкладання соломи і рослинних решток забезпечують 
застосуванням технології, яка залежно від ґрунтово-кліматичних умов 
розташування господарства, системи сівозмін, обробітку ґрунту, передбачає 
загальну вимогу – заселити рештки селекційними, найбільш корисними і 
життєздатними та стійкими до несприятливих умов, в тому числі до високих 
температур та ультрафіолетового опромінення, мікроорганізмами, грибами і 
бактеріями. Для цього рослинні рештки обробляють біологічно активними 
речовинами – деструкторами. 

Одна з функцій деструктора – ефективне розкладання органічних решток, 
однак вигода від використання деструктора не обмежується тільки ефективним 
розкладанням органічних решток. Головна мета застосування деструктора – 
відновлення балансу корисної мікрофлори, біоремедіація ґрунтів і зупинення 
деградаційних процесів та повернення їм втраченої  родючості. 

Існуюча традиційна технологія використання соломи та інших рослинних 
решток на добрива  передбачає загортання їх у ґрунт (оранка або дискування) з 
внесенням азотних мінеральних добрив. Проте вона має вагомі недоліки, а саме: 



2018 / № 14 (85) 

- процес розкладання соломи та інших рослинних решток розтягується на 
2.5-3 роки, при цьому мікроорганізми мобілізують з гумусу мінерального азоту 
по 10 кг д.р. на 1 т соломи, створюючи дефіцит і азотне голодування для 
наступних культур. При внесенні аналогічної кількості мінерального азоту 
процес розкладання дещо пришвидшується і баланс азоту під наступну 
культуру не змінюється; 

- за приорювання соломи, нерівномірно розкиданої на полі, на місцях валків 
поселяється велика кількість мікроорганізмів, грибів, які для розкладання 
целюлози виділяють значну кількість ферментів з умістом шкідливих для 
рослин фенольних сполук; 

- після приорювання соломи розмножується увесь аборигенний консорціум 
біоти, як корисних бактерій і грибів, так і шкідливих. Це призводить до 
збільшення патогенного навантаження на грунт та поширення хвороб рослин 
і зменшення врожайності культур, погіршення якості продукції. 

Однак, навіть традиційну технологію, 
сьогодні в землеробстві застосовують 
мало. У багатьох господарствах, на жаль, 
солому просто загортають/приорюють в 
ґрунт або спалюють безпосередньо на 
полі. 

В останні роки в Україні, враховуючи 
досвід іноземних агрофірм, пришвидшене 
розкладання соломи і рослинних решток 
забезпечують застосуванням технології, 
яка залежно від ґрунтово-кліматичних   

умов розташування господарства, системи сівозмін, обробітку ґрунту, 
передбачає загальну вимогу – заселити рештки селекційними, найбільш 
корисними і життєздатними та стійкими до несприятливих умов, в тому числі 
до високих температур та ультрафіолетового опромінення, мікроорганізмами, 
грибами і бактеріями. Для цього рослинні рештки обробляють біологічно 
активними речовинами – деструкторами. 

Одна з функцій деструктора – ефективне розкладання органічних решток, 
однак вигода від використання деструктора не обмежується тільки ефективним 
розкладанням органічних решток. Головна мета застосування деструктора – 
відновлення балансу корисної мікрофлори, біоремедіація ґрунтів і зупинення 
деградаційних процесів та повернення їм втраченої  родючості. 

Серед препаратів такої дії під назвою «Вермистим-Д» розроблено,  
запатентовано технологію використання та впроваджено в господарствах різних 
регіонів України вченими і спеціалістами асоціації «Біоконверсія», Львівського 
НАУ та Подільського ДАТУ. Застосування препарату уможливлює збільшення 
врожайності сільськогосподарських культур на 25-35% за одночасного 
зменшення внесення мінеральних добрив  на  30-40 %. 
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Розроблена технологія застосування передбачає обприскування подрібненої 
соломи та інших рослинних решток перед загортанням в ґрунт препаратом з 
невеликою дозою азотних добрив (3-4 кг/га д.р.). Вищої ефективності можна 
досягати наступним висіванням культури на сидерат  (редька олійна,  гірчиця  
біла та  ін.)  (табл.1).   

Під час подрібнення та перемішування решток з ґрунтом відбувається 
рівномірне розміщення рослинних решток у верхньому шарі грунту, 
створюються сприятливіші умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, 
покращання водопроникнення та утримання вологи в грунтi. Однак, за високих 
температур, що частіше відчуваємо за останні роки,  уповільнюються процеси 
життєдіяльність облігатних бактерій, які успішно функціонують за оптимальних 
температур –  +18-28ºС та вологості 40-60% від повної вологоємності грунту. 

Таблиця 1 

Застосування препарату «Вермистим-Д» у технологіях сучасного землеробства 

Сільськогосподарська культура та вторинна продукція 
Норма 

 внесення, л/га 

Солома і рослинні рештки   (пшениця, жито, ячмінь, гречка, 

овес, просо) 

 

6-8  

Кукурудза, соняшник, сорго 

 

8-10  

Зернобобові (соя, горох, боби, квасоля, вика, люпин) 

 

4-5  

Сільськогосподарська культура для вирощування на сидерат 

(редька олійна, гірчиця, ріпак, конюшина та ін.) 

3-4  

Оброблення рослинних решток біодеструкторами забезпечує вищий ефект                            
за оптимальної температури 18-24ºС та вологоємності грунту 40-60%. Проте, за 
умов високих температур внесення не завдає відчутної шкоди біоті, що 
міститься в цих препаратах, оскільки, розселяючись на рослинних рештках, 
вони капсулюються і зберігають свою життєдіяльність до настання сприятливих 
умов. Важливо акцентувати увагу  на стійкості мікроорганізмів цих 
біодеструкторів та їх активний вплив за умов як низьких (+5ºС), так і високих 
температур (+30ºС).  

Деструкція  післяжнивних решток препаратом «Вермистим-Д» забезпечує 
знищення патогенів, які потрапляють до грунту з рослинними рештками. При 
цьому поліпшується родючість грунту унаслідок забезпечення його 
азотфіксуючою, фосфатмобілізуючою, бактеріоцитною та фунгіцидною 
мікрофлорою, природними вітамінами, гормонами росту рослин, 
амінокислотами та мікроелементами. За внесення деструктора «Вермистим-Д» 
на рослинні рештки зернових, кукурудзи, соняшнику відбувається стимуляція 
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росту й розвитку мікробіоти ґрунту, целюлозоруйнівних, азотфіксуючих, 

фосфатмобілізуючих та  інших мікроорганізмів, які, оселившись на рослинних 

рештках разом з аборигенною мікрофлорою, руйнують їх, тобто живляться ними. 

Як наслідок, утворюється гумус та розчинні і доступні для рослин форми макро- 

та мікроелементів. 

На жаль, через брак  детальної інформації, 

а часто ігнорування  цього важливого 

агрозаходу, побутує не обґрунтоване твердження 

про те, що органічні рештки не розклалися 

через 3-4 місяці, що деструктор не працює.  

Проте,  мусимо заперечити у тому, адже залежно від комплексу умов за яких 

внесено деструктор, необхідно оцінювати реальний період часу для активізації 

його функцій і розкладання рослинних решток. 

Навіть якщо рослинні рештки не розклалися восени, активні процеси 

деструкції триватимуть навесні. І, що важливо, ці умови абсолютно однакові для 

усіх видів мікрофлори ґрунту. 
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Біологічні препарати і якісне насіння 

– основа екологічно чистої продукції 

та високого врожаю 

В теперішній час активно розвивається система органічного землеробства. 
Ця система не є винаходом останніх років, а має майже вікову історію із своїми 
успіхами. Звичайно, цій течії довелось конкурувати з технологіями інтенсивного 
сільського господарства, що забезпечували високу врожайність, зниження 
собівартості продукції. Проте, інтенсивне землеробство, особливо у період 
«зеленої революції» призвело до різко негативних моментів – ерозії ґрунтів, 
зниження родючості ґрунтів,виникненню резистентності шкідливих організмів 
до хімічних засобів захисту, появи нових фітофагів, що раніше не мали 
господарського значення, накопичення в біосфері токсичних речовин для 
людини та навколишнього середовища. 

Внаслідок цього протягом останніх 30-ти років на противагу інтенсивному 
землеробству поширюється концепція органічного сільського господарства. 

Відповідно до термінології FAO органічне землеробство – це «комплексна 
система управління виробництвом, яка стимулює, і посилює благополуччя 
аграрної екосистеми, включаючи біологічне різноманіття, біологічні цикли і 
біологічну активність агроценозу, що досягається використанням всіх можливих 
агрономічних, біологічних та механічних методів на противагу застосування 
синтетичних матеріалів для виконання специфічних функцій всередині 
системи». 

Тобто, біологічний метод захисту рослин, як альтернатива хімічному 
методу є невід’ємним компонентом системи для контролю чисельності 
шкідників і збудників хвороб сільськогосподарських культур. Використання 
природніх ворогів фітопатогенів і фітофагів дозволить здійснювати цей 
контроль екологічно безпечними методами. 

У нашій лабораторії функціонує відділ виробництва біологічних засобів 
захисту рослин, який  виробляє і реалізовує такі екологічно безпечні біологічні 
препарати для захисту сільськогосподарських культур, як Бактороденцид                       
та Планриз. 

Біологічні препарати надійно захищають врожай та безпечні для людей і 
довкілля. Їх використання не спричиняє жодного хімічного навантаження на 
грунт. 

Бактороденцид – бактеріальний препарат для боротьби з мишоподібними 
гризунами, мікробіологічний родентицид зернова приманка, на якій вирощені 
бактерії мишачого тифу типу Salmonella enteritidis, var. Issatschenko.  

Препарат являє собою розпарене вологе зерно пшениці, вівса, ячменю, 
жита, на якому вирощені бактерії Ісаченка з титром не менше 1 млрд/г. 
Смертельна доза для мишоподібних гризунів міститься у 2-3-х зернинах.  
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Препарат виготовляється  готовим до використання і не потребує додаткової 
приманки, тому що сам є хорошою приманкою і охоче поїдається гризунами. 
Бактороденцид має вибіркову патогенність, викликаючи хворобу кишково-
шлункового тракту мишоподібних гризунів у той же час не шкідливий для 
домашніх тварин. Гризуни, що захворіли, припиняють споживати їжу, стають 
малорухливими. Часто на них нападають інші гризуни, що в свою чергу, сприяє 
передачі інфекції іншим. Інфекція передається, також, потомству, викликаючи, 
таким чином велику загибель гризунів, або навіть, усієї колонії. Найбільш 
сприйнятливі полівки та декотрі види мишей (лісова, хатня, курганчикова, миша-
крихітка). 

Препарат найдоцільніше застосовувати проти мишоподібних гризунів на 
полях, пасовищах, лісосмугах, скиртах, складах і т.д. Норма витрати залежить від 
чисельності, видового складу та особливостей проживання гризунів. Кількакратне 
використання препарату у резерваціях забезпечує загибель 90% гризунів. 

В боротьбі з мишами та полівками на полях, луках і у садах бактороденцид 
розкладають у нори, по 2-3 г у нору витрачаючи 2 кг препарату на 1 га.                       
В скиртах – 5-30 г на 1 м3 сіна, у парниках, теплицях, складах з насіннєвою 
продукцією – 50-100 г на 100 м2, або розкладають у спеціальні приманочні ящики 
вздовж можливих шляхів пересування шкідників (вздовж стін тощо). 

Найкращими періодами для застосування бактороденциду проти 
мишоподібних гризунів є рання весна та пізня осінь. Оптимальні умови 
застосування препарату – від +15оС ….до -15оС. Зниження температури до – 25оС, 
а також різкі коливання температури не знижують якості препарату. 

Для оцінки результатів застосування препарату обраховують загибель 
гризунів, порівнюючи кількість жилих колоній і нір на 1 га до застосування 
бактороденциду і через 15-20 днів після нього, застосовуючи метод прикопування 
нір. Вартість цього препарату є доволі низькою – 22,82 грн.  за 1 кг. 

Планриз застосовують для 
передпосівної обробки насіння 
зернових, зернобобових, овочевих 
культур, бульб картоплі, коренеплодів. 
Він має антимікробні і 
ростостимулюючі властивості. Також 
препарат застосовується для 
обприскування у період вегетації 
зернових і зернобобових культур, 
овочевих, плодових культур, винограду, 
суниці, картоплі. 

Діюча речовина: живі бактеріальні клітини Pseudomonas fluorescens штам 
АР-33, які виділені з природної ризосфери. 
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Спектр дії: грибні і бактеріальні фітопатогени – фузаріозні, 
гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, фітофтороз, парша, борошниста роса, 
пероноспороз, оїдіум, мільдью, бактеріоз, антракноз. 

Обробіток насіння препаратом Планриз необхідно проводити за 1-2 дні                           
до посіву, в день посіву, краще у вечірні години. 

Планриз екологічно безпечний препарат, надійно захищає врожай                              
та нешкідливий для людей, комах, тварин і довкілля. Сумісний із стимуляторами 
росту, мікроелементами.  

Бактерії Pseudomonas fluorescens АР 33 добре засвоюють різноманітні 
органічні субстрати, а в процесі росту і розмноження продукують: 

Біологічно активні речовини – ферменти, антибіотики (речовини, що 
сприяють підвищенню імунітету вегетуючих рослин), що пригнічують розвиток 
кореневих гнилей та інших фітопатогенів; 

Розчинні органічні кислоти, важкодоступні мінеральні сполуки, що 
засвоюються рослинами; 

Сидерофори – сполуки, що хелатують іони заліза, транспортують їх                              
в клітини бактерій, що призводить до обмеження росту фітопатогенів та 
покращенню розвитку рослин; 

Стимулятори росту – комплекс поживних речовин, амінокислот                                  
і мікроелементів, призначення яких в забезпеченні прискорення росту кореневої 
системи і зеленої маси. Крім того, ці ж речовини дозволяють рослинам 
протистояти різним захворюванням, завдяки чому поліпшується їхній життєвий 
цикл. 

Зберігання: препарат зберігають в 
герметичній упаковці при температурі 
+4-10°С. Термін зберігання 30 днів. 

Вартість цього препарату є дуже 
низькою – 41,76 грн. за 1 л. 

Також планується цього року 
розпочати виробництво інших 
біопрепаратів, таких як ековітал, 
триходермін. 

Біологічна продукція, яка виготовляється лабораторією, є ефективною, 
користується попитом, порівняно дешевша за хімічні препарати, не забруднює 
довкілля, крім того, дає можливість виростити екологічно чисту продукцію. 

Народна мудрість говорить: Що посієш, те й пожнеш.  Що посіємо у нашу 
землю, те і зберемо восени. Всім відомо, що якісне насіння – запорука гарного 
врожаю. Насіння, яке належить до високоврожайного сорту, повинно бути 
доброякісним – тобто, мати чистоту, не мати домішок і збудників хвороб, бути 
сухим з високою схожістю та енергією проростання. Сукупність показників 
якості насіння, що характеризують його придатність до сівби і садіння – це 
посівні якості насіння.  
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Відділ визначення посівних 
якостей насіння та товарних якостей 
садивного матеріалу  ДУ «Львівська 
фітолабораторія» визначає 
найголовніші показники, які 
характеризують якість насіння: 

- чистота; 
- вміст домішок; 
- вологість; 
- схожість; 
- енергія проростання; 
- маса 1000 насінин; 
- зараженість хворобами і 

шкідниками. 

Крім наведених показників якості посівного матеріалу беруть до уваги 
колір, блиск і запах. Так, втрата насінням природного кольору й блиску часто 
вказує на втрату схожості. Лабораторному випробуванню підлягають насіння 
зернових, зернобобових, крупяних, овочевих і баштанних, квіткових, кормових і 
технічних культур, багаторічних злакових і бобових трав, садивного матеріалу 
картоплі. 

Основою будь-якого саду фруктового чи декоративного є садивний матеріал 
–  це молоді рослини, що їх вирощують у розсадниках із сіянців або живців. 

Для посадкового матеріалу встановлені якісні показники, які є 
обов'язковими для всіх розплідників. Саджанці, що не відповідають цим 
показникам, вважають нестандартними і для посадки непридатними. 

При цьому саджанці повинні відповідати морфологічним стандартам: 
- добре розвинена коренева система;  - товщина штамба (стовбур); 
- довжина рослини; - порядок розгалуження; - нахил гілок до стовбура й інші. 

Садивний матеріал має бути оздоровлений або тестований і 
супроводжуватися відповідними документами.  

Згідно Наказу № 96 від 13.02.2013 р. Міністерства аграрної політики та 
продовольства України «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань 
ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які 
надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби»:  

Аналіз посівної якості посівного матеріалу:  
Визначення посівної чистоти зразка насіння –  34,82 грн. 
Визначення маси 1000 насінин –  30,56 грн. 
Визначення схожості енергії проростання насіння  – 35,70 грн. 
Визначення вологості зразка насіння – 32,92 грн.  
Запрошуємо до співпраці сільгоспвиробників та фахівців переробних 

підприємств. 
Контакти: ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія» м. Львів,                           
вул. Д.Вітовського, 18, тел.: (032) 260-08-45, 260-08-54, 261-36-91. 
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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 8,00 9,50 11,00 

Кабачок 4,00 4,50 5,00 

Капуста білоголова 5,00 5,50 6,00 

Баклажан синій 6,00 6,50 7,00 

Картопля стандарт 4,00 4,80 5,50 

Морква стандарт 15,00 15,00 15.00 

Буряк столовий  5,00 5,50 6,00 

Квасоля  спаржева 
стручкова 

15,00 15,00 15,00 

Огірок корнішон 8,00 15,00 23,00 

Кукурудза цукрова 4,50 4,80 5,00 

Помідор сливка 6,00 6,20 6,50 

Перець конусоподівбний 
Білозерка 

12,00 12,50 13,00 

Цибуля ріпчаста жовта 8,50 8,50 8,50 

Гарбуз 7,00 7,00 7,00 

Салат Айсберг 30,00 35,00 40,00 

Гриб печериця 15,00 24,00 33,00 

Абрикос 20,00 30,00 40,00 

Груша 8,00 9,00 10,00 

Диня 12,00 12,50 13,00 

Кавун 5,00 5,20 5,50 

Малина садова червона 25,00 27,50 30,00 

Ожина 50,00 60,00 70,00 

Слива 8,00 11,50 15,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряче стегно 64,50 65,00 65,50 

Індича печінка 45,00 45,00 45,00 

Сом 150,00 150,00 150,00 

Щука жив. 110,00 112,50 115,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 01.08.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 14 (85) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 01.08.2018 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 6000 5595  4200 189 

Жито 1 клас 3507 

Жито 2 клас 3464 

Жито 3 клас 3407 199 

Жито 4 клас 3900 

Зелений горох 6700 7000 

Кукурудза 5013 4538 3750 163 

Льон 9750 

Люпин 5500 

Овес 5000 6000 

Просо 8700 9000 

Пшениця 2 клас 6281 5420 5350 5100 2023 188 

Пшениця 3 клас 6050  5392 5250 196 200 195 

пшениця 5 клас 5750 4850 

пшениця 6 клас 5750 5276 5483 5100 184 

Ріпак 1 кл до 35 мкм 

без ГМО 
12900 12449 12700 418 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
12900 12392 394 

Ріпак з ГМО 12700 11425 12000 

Соняшник 11950 11000 11000 

Соя 12900 9300 11400 383 

Тритікале 3500 

шрот соєвий 390 

Ячмінь 6214 5522 5700 5050 202 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 01.08.2018 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 204/ 6450 199/ 6300 185/ 5850 204/6450 

Транс-Сервис, 

204/ 6450 

 

199/ 6300 

 

185/ 5850 

 
Іллічівський 

зерновий 

 термінал 

204/ 6450 

 

199/ 6300 

 

185/ 5850 

 

Веселокутський 

КХП 201,5/6375 196,5/6225 182,5/5775 

Ніка-Тера 

(Миколаїв) 

204/ 6450 

 

199/ 6300 

 

185/ 5850 

 

Джерело: www.shuvar.com 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

   День Поля 2018  

Компанії «Соєвий вік» 

10 серпня 2018 p. 

 

Кіровоградська обл., 

м. Кропивницький, 

вул. Мурманська, 8  

www.td-sv.com/dp-2018 

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 

Науково-практичний 

семінар« Промислові 

коноплі: 5 кроків до 

успішного бізнесу» 

30 серпня 2018 p. 

 

Сумська обл., 

м. Глухів, 

Інститут луб’яних 

культур НААН, 

вул. Терещенків, 45 

www.naas.gov.ua 

III Міжнародна зернова 

конференція  

GRAIN UKRAINE 2018 

7-8 вересня 2018 р. 

 
   м. Одеса www.grain-ukraine.com 

Міжнародна 

агропромислова 

виставка «Олійно 

жирова індустрія» 

25 вересня 2018 р. 

м. Київ, 

ВЦ «КиївЕкспоПлаза»,     

вул. Салютна, 2-Б, 

www.agroinkom.com.ua 

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 

«Інтенсивний сад -2018 : 

Інновації без помилок»  

27-28 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 

2018 / № 14 (85) 


