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12 серпня в Олеському замку (Буський район) відбувся ІІІ Міжнародний 
фестиваль «Надбужанські медобори». Участь у святковому заході прийняли 
пасічники із різник районів Львівщини, почесні гості з Польщі та Литви  

Із вітальним словом до учасників фестивалю звернулися очільники району 
Петро Мороз і Богдан Глова.  

Т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Людмила Гончаренко відзначає важливість проведення 
фестивалю для популяризації продукції пасічників Львівщини і хороше родинне 
свято. 

«Медовий фестиваль є доброю нагодою для жителів Львівщини та гостей 
області поспілкуватися із бджолярами, щоб дізнатися професійні секрети галузі, 
а пасічники сформували хорошу площадку для збуту продукції та обміну 
практичними знаннями», – зазначила Людмила Гончаренко. 

Голова громадського об’єднання бджолярів Польщі В’єслав Сопоч  у 
своєму виступі відзначив, що купівля в пасічників напряму продукції 
бджільництва є одним із основних стимулів для розширення виробниками 
кількості бджолосімей. Крім того, споживання продукції бджільництва 
забезпечує  для людей  молодість, здоров’я та працездатність        

   В рамках цьогорічного фестивалю відбувся ярмарок меду, виступи 
творчих колективів художньої самодіяльності, що створили святкову атмосферу 
для гостей свята. 

На Бузеччині відбувся  

ІІІ Міжнародний фестиваль меду 

«Надбужанські медобори» 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Відбулося чергове засідання 

правління Аграрної палати 

9 серпня відбулося чергове засідання уповноважених членів правління 
Львівської Аграрної палати.  

Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика проінформував 
присутніх про основні тенденції розвитку галузей рослинництва і тваринництва у 
2018 році.  

Звернув увагу Президент ЛАП на проблеми в поточному році виробників 
продукції садівництва та фермерів, що вирощують зернові культури. Приділив 
увагу Павло Музика також питанням аудиту використання сільгоспземель і 
проблемним питанням власників землі.  

Головною метою палати є: сприяння покращенню добробуту сільського 
населення та розвитку сільської місцевості, розвитку підприємництва у селі, 
захист соціальних, правових і фінансово-економічних, екологічних та освітніх 
прав та інтересів її членів.  

Завданням організації є: участь у формуванні громадянського суспільства 
через постійну присутність в місцевих та на загальнодержавному рівні 
представництв громадських і професійних об’єднань в аграрному секторі, 
лобіювання її інтересів шляхом подання до органів державної влади пропозицій                   
з питань соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах реформи 

 децентралізації і поглиблення 
європейської інтеграції, підтримка 
виробництва нішевих культур з 
географічними зазначеннями у кожній 
територіальній громаді та 
інформаційно-видавнича діяльність.  

Голова управи ЛАП Ігор Вуйцик 
проінформував присутніх про питання 
розгляду питань власників земельних 
ділянок, що розглядалися на обласному 
антирейдерському штабі.  
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Крім того, Ігор Вуйцик повідомив інформацію про заходи із нагоди 

відзначення 20 річниці створення Аграрної палати, які відбудуться 23 листопада 

2018 року у Львові за участю делегацій  сільськогосподарських палат із ряду 

європейських країн. 

Львівська Аграрна палата має певний досвід у роботі консультативно-
дорадчих органах Львіської ОДА та районних РДА.  

Президент ЛАП Павло Музика є членом Громадської ради при Львівській 
обласній державний адміністрації.  

Голова управи Ігор Вуйцик є  членом регіональної комісії  щодо визначення 
переліку фермерських господарств, які претендують на одержання фінансової 
підтримки у 2018 році та входить до Комісії з розгляду заяв про компенсацію та  
виплати дотацій за рахунок коштів передбачених у державному бюджеті для 
розвитку виноградарства, садівництва.  

Ігор Вуйцик також є членом оперативного штабу із забезпечення прав і 
свобод власників земель чи збіжжя відповідно до розпорядження голови 
Львівської ОДА від 15.08.2017 року № 742/0/5-17.  

Голова управи ЛАП входить у склад регіональної  комісії з надання 
фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 
молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання 
обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.  

Заступник голови Управи Ганна Кущак входить до складу Громадської ради 
при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області.  

Уповноважені ЛАП із Жидачівського та Жовківського районів висловили 
проблемні питання, які стосувалися монопольного положення окремих 
агрохолдингів в обробітку землі в районах.   

Важлива увага приділялася також питанню створення Асамблеї Аграрних 
палат України та аспектам реформи децентралізації. Стосовно останнього 
висловлено застереження щодо ситуації, коли вибори в міських та сільських 
об’єднаних територіальних громадах  відбуваються на дещо різній основі. Таким 
чином суттєво зменшується представництво  депутатів від сільських територій у 
міських ОТГ та їх вплив на прийняття рішень в ОТГ. Це потребує змін 
законодавства.  

Автор: Ігор Вуйцик (Львівська Аграрна палата) 



6 

2018 / № 15 (86) 

На Львівщині обговорили питання 

впровадження альтернативної  

енергетики в сільській місцевості 

10 серпня у м. Дубляни науковці та практики обговорили актуальні питання 
розвитку в рамках  круглого столу «Біоенергія і село. Наука і практика. 
Безальтернативний шлях до альтернативної енергетики».   

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся перший 
проректор Львівського НАУ Віталій Боярчук, який розповів про суттєві 
досягнення університету у реалізації проектів в сфері енергоефективності та 
результати міжнародної співпраці. 

Ректор Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка, професор Олександр Нанка розповів про 
актуальні напрацювання вишу та досягнення щодо їх впровадження.  

Голова правління ГО «Кластер  Енергії» Василь Кузьменко звернув увагу на 
необхідність більш широкого впровадження біореакторних технологій утилізації 
відходів, що дозволить використовувати органічні відходи як цінний ресурс.  

Виконавчий директор   ГО «Кластер  енергії» Василь Прусак окреслив                
у доповіді інформацію про моделі впровадження ресурсоефективних технологій 
в сільській місцевості і впровадження БГУ «ГазДА».  

Учасником обговорення актуальної тематики став Президент Львівської 
Аграрної палати Павло Музика, який у своєму виступі розповів про можливу 
ефективну модель співпраці з фермерами при впровадженні енергоефективних 
та ресурсозберігаючих технологій.  
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З актуальною доповіддю стосовно технологій вирощування енергетичних 
культур виступив вчений секретар Львівської філії УкрНДВП ім. Л. Погорілого 
Роман Войтович. 

Цікавими були також доповіді науковців Львівського НАУ та 
Національного лісотехнічного університету України. 

Представник Департаменту паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження Львівської ОДА Андрій Якубовський наголосив на 
необхідності розвитку біоенергетики.  Вже зараз в опаленні бюджетної сфери 
рівень альтернативного палива встановлено на рівні  15%, а це в основному 
біопаливо. Нещодавно відбулося обговорення питання виробництва біогазу на 
підприємствах харчової промисловості, але це неможливо вирішити без 
технологій, які повинна надати і перевірити наука. Джерелом фінансування цих 
напрямів може стати Секторальна програма, для якої потрібно готувати  
декілька проектів на регіональному рівні. 

Голова правління ГО «Кластер Енергії», Василь Кузьменко, наголосив на 
тому, що об’єднання зусиль громадських активістів, домогосподарств, бізнесу, 
влади та науки повинні розглядати сільське господарство як невичерпне 
джерело відновлювальних енергетичних ресурсів. Це і біомаса, яка накопичує в 
собі енергію і сонця і землі; це і відходи тваринництва і відходи життєдіяльності 
людини. Гасло «Відходи – в доходи» стає повсякденним стилем нашого життя і 
життя нашого суспільства. 

На завершення пленарної частини круглого столу ректор Харківського ВНЗ 
Олександр Нанка і Голова правління ГО «Кластер Енергії» підписали 
Меморандум про співпрацю.  

 
 
 

Учасники круглого столу також ознайомилися з тематичними 
досягненнями та розробками спеціалізованою кафедри Львівського 
національного аграрного університету.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 



8 

2018 / № 15 (86) 

Джерело: www.loda.gov.ua 

На Львівщині розпочалась 

реалізація Програми                        

Світового банку із прозорого 

управління земельними ресурсами 

9 серпня у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА 
відбулось засідання робочої групи із забезпечення ефективної реалізації Програми 
Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в 
Україні» у Львівській області. Завданням програми є забезпечення технічної, 
аналітичної, методологічної та консультативної допомоги власникам 
сільськогосподарських земель, фермерам, територіальним громадам, органам 
влади у напрямку прозорості земельних ресурсів, сприяння наповненню 
Земельного кадастру та Реєстру прав, ефективного управління земельними 
ресурсами. 

У вступному слові перший заступник голови Львівської облдержадміністрації 
Ростислав Замлинський відзначив, що Проект забезпечує два важливі стратегічні 
завдання – підготовка до запровадження прозорого і ефективного ринку землі, 
допомогти землевласникам, фермерам, особистим селянським господарствам 
мати власний ресурс та знання для управління і земельним фондом і галуззю, в 
якій вони працюють. 

Пілотною громадою Проекту на території Львівщини стала Давидівська ОТГ. 
Тут вже проводять кадастрові та картографічні роботи. У подальших планах – 
поширення та застосування Програми на території всіх районів Львівщини. 

До кінця року Давидівська ОТГ Пустомитівського району оцифрує всю 
землевпорядну документацію, що сприятиме коректному наповненню 
Земельного  Кадастру та Реєстру прав інформацією про всі земельні ділянки на 
території громади за межами населених пунктів 

Заходи програми стосуватимуться всієї території Давидівської ОТГ, а це: 
Винничкіська, Давидівська, Кротошинська, Чишківська та Пасіко-Зубрицька 
сільські ради. 

Також, для території всієї області буде проведено дистанцій незондування 
фактичного використання земель. 

В межах засідання розглянули перспективи розробки та запровадження 
геопорталу з розпорядження земельними ресурсами, покращення безоплатної 
юридичної допомоги в сфері земельних відносин та план реалізації заходів на 
2018 рік, в тому числі вибір пілотних територій та перспективи розгортання 
діяльності проекту на 2019-2020 роки. 
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Працівників ветеринарної 

медицини Львівщини привітали  

із професійним святом 

10 серпня у Дзеркальній залі Львівського національного академічного 
театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулися урочистості з 
нагоди відзначення Дня працівників ветеринарної медицини. 

Привітав ветеринарів із професійним святом і  голова Львівської ОДА Олег 
Синютка. 

«Ми сьогодні багато говоримо про безпеку і найчастіше йдеться про 
військову потугу та захищені кордони. Але безпека має різні сторони. Ваша роль 
сьогодні в цьому контексті надзвичайно вагома. Адже одного спалаху якоїсь 
хвороби було би достатньо, аби паралізувати торгівлю з іншими країнами.                        
Але ви стоїте на сторожі нашої епізоотичної безпеки. А для людей у селах, що 
тримають велику рогату худобу чи інших тварин, ви найпотрібніші люди.                     
Ви робите величезну спрву і за це вам велика подяка», – зазначив Олег Синютка. 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний внесок у 
реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини та з нагоди 
професійного ветеринарних лікарів  Львівщини нагородили почесними 
грамотами голови облдержадміністрації та Львівської обласної ради. 
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Джерело:  www.loda.gov.ua  ; www.oblrada.lviv.ua 

Почесними  грамотами Львівської облдержадміністрації відзначено: 

- Зеновія Ващука – завідувача Волицької дільниці ветеринарної медицини 

Сокальської районної державної лікарні ветеринарної медицини; 

- Мирослава Зозулю – завідувача Миколаївської дільниці ветеринарної 

медицини  Пустомитівської районної державної лікарні ветеринарної медицини;  

 - Любомира Смалюха – завідувача Гійченської дільниці ветеринарної 

медицини Жовківської районної державної лікарні ветеринарної медицини. 

Грамотами Львівської обласної ради відзначенно: 

- Олега Михайліва – завідувача Щирецької дільниці ветеринарної медицини 

Пустомитівської районної державної лікарні ветеринарної медицини; 

- Віру Дворницьку – провідного лікаря ветеринарної медицини, хіміка-

токсиколога Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної 

медицини. 

Бджолярі Львівщини обговорили 

актуальні питання розвитку галузі 

8 серпня у Львові відбулася тематична конференція бджолярів Львівщини – 
членів Львівського братства пасічників «РІЙ».  

Із вступним словом до учасників конференції звернувся голова братства 
пасічників Микола Грибок, який звернув увагу на цьогорічні тенденції розвитку 
бджільництва в Україні та області. Частина цьогорічних проблем пасічників 
зумовлена проблемами природно-кліматичного характеру, а частина – суто 
економічними. 

Серед проблем першої групи – тривалі дощі, що погіршують медозбори і 
зумовлять зменшення обсягів виробництва меду. Крім того, крупні компанії 
починають масово вирощувати ГМ-культури, що не вимагають запилення, що 
скорочує виробничі площадки для бджіл. Економічні проблеми зумовлені 
низькими закупівельними цінами компаній-експортерів меду і складністю збуту 
продукції у Львові. 

Значна увага в доповідях приділялася висвітленню напрямів міжнародної 
співпраці пасічників області із колегами з Польщі та Білорусі. 

Не оминули увагу пасічники і актуальні питання технологій бджільництва,  
зокрема визначення економічної ефективності використання сучасних вуликів для  
подальшого розмноження бджолосімей і реалізації бджолопакетів. 

На наступних трьох сторінках видання висвітлюється резолюцію учасників  
конференції.  

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Україна по праву пишається багатовіковою історією співпраці людини з 
бджолою. Наші пращури вели  торгівлю медом та воском з багатою Візантією. 
Саме на теренах України з’явився перший у світі вулик з рухомими рамками, що 
заклало основу для промислового бджільництва. Ще донедавна сьогоднішня 
Україна впевнено займала місце в першій п’ятірці країн – виробників меду.  

Підписавши угоду з Євросоюзом відносно інтеграції Україна взяла на себе 
зобов’язання гармонізувати протягом трьох років законодавство з європейським. 
Однак в сфері сільського господарства ці процеси загальмовані. Соціальні 
питання в державі (доступність цін на продукти) вирішуються шляхом політики 
низьких цін на продукти селян. Така політика привела до руйнації села, до виїзду 
молодих людей в міста і за границю, закриваються школи та лікарні. Намагання 
взяти кредити для вирішення сімейних проблем привело до банкротства цілих 
родин через відкриту лихварську банківську систему. Складається враження, що 
владу та багатих людей цікавить лише земля для викупу, а не люди на землі. 

Пасічники  є найбільш згуртованою спільнотою на селі. За останні десять 
років нам вдалося нав’язати контакти з пасічницькими організаціями ряду країн 
Європи та світу (Німеччина, Франція, Чехія, Польща, Південна Корея, Литва, 
Естонія і т.д.). Все сільське господарство в Євросоюзі дотаційне, в тому числі і 
бджільництво. 
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Це є солідаризм всіх громадян держави через бюджет з селянами для 
наближення умов життя на селі з міськими  і для закріплення проживання 
людей на традиційних історичних місцях. Там думають за долю майбутніх 
поколінь і за продукти споживання для населення держав. Дотації в Євросоюзі 
для бджолярів описані в «Вісник Агрофорум» №1  2018, стаття Грибка М.І. 
Крім дотацій гуртові ціни на мед в Польщі перевищують 100 грн. Так працює 
влада в Євросоюзі з бджолярами та селянами. 

Наше Братство вже 10 років має тісні контакти з спілками бджолярів 
Польщі. Ми уже  підписали угоди про співпрацю між Спілкою Пасічників 
Польщі та Спілкою Пасічників України (2014 р.), між Львівським Братством 
Пасічників «РІЙ» та Товариством Пасічників Люблінщини (2017 р.), Колом 
пасічників «EKO-BARC» м.Любачув (2017 р.), Колом пасічників в Островцу 
Сьвєнтокжиськім (2018 р.). Щороку ми беремо участь в спільних зустрічах, 
конференціях як в Польщі, так і в Україні. Вже в цьому році  були на зустрічах 
пасічників в Ганську, 15 липня і в Лукові 5 серпня. Там на всіх зустрічах 
присутні органи влади (війт, староста, воєвода, депутати польського та 
європейського парламенту. Скрізь бджолярі мають ярмарки, відзнаки від уряду, 
конференції, захист та підтримку з боку місцевої влади. Там влада служить 
людям  і працює для людей. Влада розуміє, що бджільництво за рахунок 
запилення садів, ягідництва, городництва та селянських полів приносить дохід 
у державі більше 1 мільярд доларів (більше 1000 євро від однієї бджолосім’ї). 

Натомість в Україні ми маємо проблеми з отруєнням бджолосімей 
внаслідок безконтрольного ввезення отрутохімікатів  та безконтрольного їх 
вживання землеробами. Експортери знизили нам гуртові ціни на мед до                 
28 гривень. 

Усі наші намагання вийти ярмарками пасічників на ринок Львова не дають 
результату, так як ярмарковою діяльністю керують торговці, яких не цікавлять 
місцеві виробники.  

Наголошуємо, що бджолярі Львівщини працьовиті, виробляють 
високоякісні  бджолопродукти,  запилюють сади та поля та хочуть свою 
продукцію представляти на ринку столичного Львова, щоб діяльність 
бджільництвом була їм економічно вигідною. 

Однак щомісяця ми вважаємо, що на запрошення влади до Львова 
приїжджає торгова фірма «Козацький мед», де знаходить підтримку в Палаці 
мистецтв і є монопольним продавцем бджолопродуктів у Львові. До речі, 
Палацом Мистецтв керує Львівська обласна Рада.  

Наближається день Пасічника України 19 серпня. А вже з 7 серпня по         
19 серпня Козацький мед торгує у Львові.  Бджолярів Львівщини там не має. 
Натомість представники козацького меду будуть поздоровляти бджолярів 
Львівщини з Днем Пасічника із Львівського телебачення. 
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Вважаємо, що такий факт є неприпустимий,  оскільки годувальники нації 
селяни, так і бджолярі Львівщини повинні бути на ярмарках Львова 
господарями. Однак влада Львівщини та міста Львова забула, що наближаються 
вибори президента та депутатів місцевих рад та України. Ми маємо своїх 
представників по всіх хуторах, селах та містах області. Тому почнемо робити 
кроки, які відстоюватимуть українські інтереси. Вже на сьогодні в Польщі 
працює більше три мільйони українців. Це ганьба для влади та депутатів.  

Ми знаємо, що ми хочемо і як це зробити по аналогії як це робиться в 
Євросоюзі та в ряді областей України (Полтавська, Волинська, Дніпровська, 
Закарпатська, Івано-Франківська та інші). Львівщина та Львів повинні бути 
прикладом в державотворенні.  

Для розв’язання наших проблем ми готові сісти за стіл з представниками 
органів влади. Потрібно, щоб всі  пройнялися важливістю цієї проблеми, 
усвідомили необхідність її вирішення спільними зусиллями. Адже від цього 
залежить майбутнє бджолярської спільноти, та добробут української нації. 

Таку резолюцію просимо вважати як звернення громадян до органів влади 
та місцевого самоврядування, i просимо надати відповідь в строк до одного 
місяця, що передбачено ст.20 Закону України «Про звернення громадян».   

Президент підписав Закон щодо 

стимулювання діяльності сімейних 

фермерських господарств 

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання 
cтворення та діяльності сімейних фермерських господарств». 

Закон спрямований на отримання офіційного статусу сільським населенням, 
яке працює на своїй землі, що дозволить легально продавати свою продукцію і 
отримати соціальний захист та право на пенсію. 

Зміни передбачають віднесення до платників єдиного податку четвертої 
групи фізичних осіб - підприємців, які організували фермерське господарство, за 
умови відповідності сукупності певних критеріїв та визначення особливостей їх 
державної реєстрації/анулювання реєстрації, податкового обліку і звітності, 
сплати єдиного податку тощо. Також міститься встановлення державної 
допопмоги по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (від 10% до 90% мінімального страхового внеску) для кожного із 
членів фермерського господарства протягом 10 років за рахунок коштів 
Державного бюджету України через механізм доплати на користь застрахованих 
осіб-членів сімейного фермерського господарства єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Джерело: www.president.gov.ua 
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Аграрії  Львівщини можуть отримати 

відшкодування за придбання насіння 

сільськогосподарських рослин 

Аграрії області можуть скористатись фінансовою підтримкою з державного 
бюджету, яка надається на часткову компенсацію вартості закупленого у 
суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної 
селекції. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку 
Львівської ОДА. 

Відповідно до наказу Мінагрополітики розподіл бюджетних коштів 
здійснюється через державний банк на компенсацію 80 % вартості насіння (без 
ПДВ), але не більше 30 000 гривень на одне фермерське господарство або 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 

Підтримкою можуть скористатись: 
- фермерські  господарства, у власності та/або користуванні яких перебуває 

не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має 
чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній рік до 15 000 000 гривень; 

- сільськогосподарські  обслуговуючі кооперативи,  до складу якого входить 
не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське 
господарство, а інші – фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких 
перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського 
призначення. 

Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів 
насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції 
категорій базове, сертифіковане необхідно: 

Крок 1. Придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної 
селекції у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб'єктів 
насінництва та розсадництва. Строк дії їх сертифікатів визначено в Реєстрі 
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. З реєстрами можна 
ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі Реєстри АПК. 

Крок 2. Сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають: 
- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або 

копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для 
фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), 
або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; 

- документи, що підтверджують право власності та/або користування 
земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу – для кожного члена кооперативу); 
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- копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського 
господарства); 

- 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; 

- згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, 
яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за 
формою, визначеною державним банком; 

- довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має 
порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не 
визнано банкрутом 

Крок 3. подати до державного банку заявку, підтверджуючі документи та 
наступні копії: 

- сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння; 
- сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння; 
- платіжного доручення про оплату за насіння; 
- накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння; 
- акта про висів придбаного насіння. 
Документи для отримання часткової компенсації державні банки 

приймають до 1 листопада. Скористатися зазначеною підтримкою можна лише           
1 раз упродовж бюджетного року. 

Детальніше з умовами надання підтримки можна ознайомитись на 
офіційному сайті  

Джерело: www.lnteragro.in.ua 
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Джерело: www.lfm.com.ua 

Консультаційно-дорадчий центр               

у галузі АПК розширює сферу 

діяльності 

З 16 серпня 2018 року, щочетверга з 11.00 год. до 13.00 год.                                       
в консультаційно-дорадчому центрі у Департаменті агропромислового розвитку  
Львівської ОДА (м. Львів,  пр. Чорновола,57) громадяни зможуть отримувати 
фахові консультації від спеціалістів головного територіального управління 
юстиції у Львівській області. Будуть розглядатись питання у сферах державної 
реєстрації, державної виконавчої служби, питань діяльності нотаріату. 

Спеціалісти головного територіального управління юстиції у Львівській 
області надаватимуть консультації за допомогою скайп-зв’язку з найбільш 
актуальних питань. 

- як зареєструвати право власності та інші речові права на нерухоме майно,як 
зареєструвати бізнес; 

- основні засади орендних правовідносин (як оформити договір оренди землі, 
особливості поновлення договору оренди землі, порядок визнання договору 
оренди землі недійсним);  

- інформування громадян про механізм виконання рішення суду та інших 
органів,  

- інформування про створені на території області штаби та мобільні групи з 
питань ліквідації заборгованості по зарплаті, 

 - інформування громадян про механізм оформлення субсидії  та ряд інших 
питань юридичного характеру. 

Зв’язатись із працівниками можна за наступною скайп-адресою 
+380980584478, щочетверга з 11.00  до 13.00 год. 

За детальнішою інформацією звертайтесь за тел. +380968738860. 
 

Джерело:  Департамент агропромислового розвитку Львівської  облдержадміністрації 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Джерело: www.lfm.com.ua 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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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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Анонс Птахівництво – 2018 - 

Трускавець 

Джерело: www..poultryukraine.com 
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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  

  



22 

2018 / № 15 (86) 

На Львівщині до 15 вересня 

 діє заборона на вилов раків 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

З метою збереження та охорони популяції раків в Україні діє літньо-осіння 
заборона на вилов цих річкових мешканців. Період заборони на  
Львівщині діє з 1 серпня до 15 вересня, що залежить від різних погодних умов. 
Про це попереджають у Міністерстві аграрної політики та продовольства 
України. 

Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків 
на водоймах загального користування та 50 екз. — на водоймах, де впроваджене 
платне рибальство. 

Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби із 
застосуванням підсвічування. За перевищення добової норми вилову раків 
передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф від 
340 до 680 грн). Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 
грн за кожний екземпляр незаконно виловленого рака. 

Також, в Правилах любительського і спортивного рибальства прописано 
мінімальний розмір рака, який дозволено до лову рибалкам. Забороняється 
вилов цих водних біоресурсів менших, ніж 10 см. 

 
Джерело: www.minagro.gov.ua 

17 cерпня у Львові відбудеться 

семінар на тему «Як продати 

дорого сільськогосподарську 

продукцію на експорт?» 

17 cерпня в Департаменті агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації відбудеться  семінар на тему «Як продати дорого 

сільськогосподарську продукцію на експорт?».  

Попередня реєстрація на захід за  телефоном: +38096873-88-60. 

Місце проведення: м. Львів, пр. В. Чорновола 57,5 поверх, з 11.00 год. 
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Примусове виконання аграних 

розписок: практичний алгоритм 

Якщо фермер не виконав свої зобов’язання за аграрними розписками, ви як 
кредитор маєте право ініціювати позасудову систему примусового виконання. 
До цього часу в Україні не було жодного випадку примусового виконання 
зобов’язань за аграрними розписками. Це одночасно позитивний момент:                   
і інструмент, і фермери підтверджують свою надійність; та стримуючий фактор: 
кредиторам та фермерам необхідно розуміти, як відбуватиметься процедура 
примусового виконання на практиці. 

 Зважаючи на важливість питання, Проектом «Аграрні розписки в Україні» 
в співпраці з Міністерством юстиції України у різних регіонах країни було 
проведено ряд тренінгів та заходів з тестового проходження процедури 
примусового виконання, щоб переконатися, що всі учасники поінформовані,                 
а необхідні  процеси працюють як слід. 

 Проведені тестування примусового виконання аграрних розписок довели, 
що процедура працює, і що у різних регіонах діє єдиний підхід до вирішення 
питань, які виникають під час реалізації примусового виконання. 

Етапи виконання: 
1. Кредитор надсилає фермеру повідомлення про те, що термін виконання 

аграрної розписки минув і буде розпочато процедуру примусового виконання 
розписки. 

 2. Кредитор звертається до нотаріуса за отриманням виконавчого напису               
в будь який день починаючи з наступного дня після дати виконання, зазначеної         
в аграрній розписці. Виконавчий напис може бути зроблений будь-яким 
нотаріусом, який отримав статус реєстратора Реєстру аграрних розписок 
(актуальний список за посиланням   на сайт ДП «Аграрні реєстри».  

3. Кредитор звертається до державного чи приватного виконавця для 
відкриття виконавчого провадження. Кредитори самостійно приймають рішення 
щодо вибору державної чи приватної системи примусового виконання рішень, 
але зважають на територіальну  і майнову юрисдикцію 

 4. Виконавчі дії: 
Товарна агарна розписка: виконавець забезпечує передачу врожаю 

(предмету застави) кредитору 
Фінансова агарна розписка: виконавець накладає арешт на предмет застави 

і реалізує його для покриття зобов’язань перед кредитором. 
 

Джерело: Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» 
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Аграрні розписки – зручний 

інструмент фінансування 

сільгоспвиробників 

Аграрні розписки набувають в Україні все більшої популярності. Такий вид 
фінансування особливо важливий в умовах нинішньої економічної ситуації і 
відсутності в банківському секторі необхідного для подальшого розвитку 
вітчизняної аграрної галузі дешевого кредитного ресурсу.  Уже кілька років цей 
інструмент успішно використовується виробниками зернових та технічних 
культур. Цього річ на нього значну увагу почали звертати малі та середні 
сільгоспвиробники, зокрема плодоягідної та плодоовочевої продукції.   

Лабораторія з агрохімічного обстеження ґрунтів та рослин Prime Lab Tech 
(PLT) за допомогою IFC, члена Групи Світового банку, у партнерстві зі 
Швейцарською Конфедерацією, першою в Україні з 25 липня 2018 
р запропонувала с/г виробникам весь спектр своїх послуг з використанням 
інструменту Аграрних розписок.  

Перша Аграрна розписка була підписана PLT з ТОВ «Органік-Д», 
Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт. Сутиски під майбутній врожай моркви. 

У результаті залучення Аграрної розписки малі та середні 
сільськогосподарські товаровиробники отримають інструмент, що сприятиме 
залученню додаткових фінансових та матеріально-технічних ресурсів на 
придбання послуг агрохімічної лабораторії PLT. 

PLT пропонує повний спектр послуг під Аграрну розписку, а саме: 
-  Відбір зразків рослин і ґрунту. 
- Агрохімічне обстеження ґрунту і рослинна діагностика. 
-  Агрохімічне обстеження ґрунтів тепличних і торфу. 
- Аналіз добрив. 
- Рекомендації по внесенню добрив. 
- Аналіз води питної та для поливу. 
-  Аналіз насіння на якісні показники. 
-  Комплекс послуг по Точному землеробству. 
- Аналіз на залишки пестицидів. 
 
Джерело: www.plt.land 
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Порядок листування  

через Електронний кабінет 

з Державною фіскальною службою 

Головне управління ДФС у Львівській області інформує щодо порядку 
листування через Електронний кабінет, та щодо того, як автора електронного 
листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації 
запиту в контролюючому органі, та які терміни надання відповіді (на лист, запит, 
звернення, консультацію тощо). 

Так, згідно зі ст. 1 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР 
«Про звернення громадян» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 393) 
громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема 
із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та 
особистих прав і законних інтересів. 

При цьому звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 
одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового 
вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. 
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, 
керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його 
заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що 
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін 
вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти 
днів (абзац перший ст. 20 Закону № 393). 

Вимоги до оформлення звернення платників податків на отримання 
індивідуальної податкової консультації в письмовій формі визначені п. 52.1 ст. 52 
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI  (далі – ПКУ). 

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у                        
п. 52.1 ст. 52 ПКУ, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь 
у порядку та строки, передбачені Законом № 393. 

За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм 
безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного 
застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних 
днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим 
органом (абзац перший п. 52.1 ст. 52 ПКУ). 

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову і митну політику, може прийняти рішення про продовження 
строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації 
понад 25-денний строк, але не більше 10 календарних днів, та письмово 
повідомити про це платнику податків до закінчення строку, визначеного абзацом 
першим п. 52.1 ст. 52 ПКУ (абзац дев’ятий п. 52.1 ст. 52 ПКУ). 
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У разі наявності у запиті на інформацію вимог надати публічну інформацію, 
а також розглянути звернення (пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, 
скарги), надати індивідуальну податкову консультацію, консультацію з питань 
практичного застосування окремих норм законодавства України з питань 
державної митної справи, законодавства з питань сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, відповідь 
надається у два етапи: 

- публічна інформація надається у строки, визначені ст. 20 Закону України від 
13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із змінами і 
доповненнями (далі – Закон № 2939); 

- відповідь щодо розгляду звернення (пропозиції, зауваження, заяви, 
клопотання, скарги), надання індивідуальної податкової консультації, консультації 
з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань 
державної митної справи, законодавства з питань сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, надається у 
строки, визначені законодавством України. 

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не 
пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту (ст. 20 Закону № 2939).  
Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав 
та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на 
підставі та на виконання ПКУ, законами з питань митної справи, в тому числі, 
шляхом, зокрема подання звернень. 

Меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабiнету 
дозволяє надіслати лист (запит тощо) до відповідного органу ДФС. 

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: 
http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. 

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з 
використанням електронного цифрового підпису, отриманого у будь-якому 
Акредитованому центрі сертифікації ключів. 

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора 
електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату 
реєстрації запиту в органі ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію 
щодо отримання та реєстрації листів в органі ДФС користувач може переглянути 
в вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної 
частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Відправлені 
документи» меню «Вхідні/вихідні документи». 

При цьому відповідь на лист (запит тощо) надається контролюючим органом 
поштою або на електронну адресу, зазначену у зверненні у строки, визначені 
законодавчими та нормативно-правовими актами. 

Джерело: www.lv.sfs.gov.ua 
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Податкова не може збільшувати розмір 

орендної плати за земельну ділянку 

Bерховний Суд України постановив, що зміна індексації нормативної 

грошової оцінки не є підставою для донарахування податкового зобов’язання з 

орендної плати без змін умов договору. 
У повідомленні йдеться, що своєю постановою від 20.06.2018 р. Верховний 

Суд у справі №813/3819/17 про скасування податкового повідомлення-рішення 
було залишено без змін рішення попередніх судових інстанцій про задоволення 
позовних вимог. 

По суті спору, податковою позивачеві було донараховане податкове 
зобов’язання зі сплати орендної плати за землю у зв’язку зі зміною індексу 
нормативної грошової оцінки. Не погоджуючись із цим, позивач вважає, що 
розмір орендної плати встановлено у договорі оренди земельної ділянки, а 
податкова не має права провести індексацію орендної плати без внесення змін до 
договору. 

Переглядаючи рішення попередніх судів, Верховний Суд дійшов висновку, 
що законодавством України чітко визначено, що розмір орендної плати 
встановлюється у договорі оренди. Податковий кодекс України регулює лише 
строки внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності, податковий період, порядок обчислення орендної плати та порядок її 
зарахування до бюджетів", – ідеться в повідомленні. 

Верховний Суд  погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, 
що зміна індексації нормативної грошової оцінки є підставою для перегляду 
встановленого розміру орендної плати шляхом внесення відповідних змін до 
договорів оренди землі їхніми учасниками.  

З 17 липня в Україні почав діяти новий порядок грошової оцінки землі.  

Джерело: www.agropolit.com 

Що необхідно знати про поновлення 

договору оренди землі  

Міністерство юстиції України разом з Онлайн-будинком юстиції в рамках 
проекту «Я маю право!» презентували інформаційно-навчальний відеоролик із 
серії «Знай своє право на землю» на тему «Особливості пролонгації 
(поновлення) договору оренди земельної ділянки». 

У відеоролику фахівці Мін’юсту дають відповідь на актуальні  ематичні 
запитання 

Ознайомитися із відеороликом можна за наступним посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7Qv_1w1YJ4&feature=youtu.be 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Як сільгоспвиробникам 

запобігти зупиненню 

реєстрації податкової 

накладної 

З метою запобігання зупинки реєстрації ПН сільгоспвиробникам у період 
жнивної кампанії, фермерам та керівникам сільгосппідприємств необхідно 
дотримуватися порядку подання таблиць даних платника ПДВ. 

Відповідно до вимог Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 
«Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», 
Таблиця даних платника ПДВ подається в електронній формі засобами 
електронного зв’язку, визначеними ДФС, за встановленою формою, згідно з 
додатком 3 зазначеного Порядку. 

У Таблиці даних платника ПДВ зазначаються: 
- види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів 

економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010); 
- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються (виготовляються) та/або 

отримуються платником податку; 
- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг       

(ДК 016–2010), що постачаються, виготовляються або придбаваються платником 
податку. 

Відповідно до п. 31 Таблиця даних платника податку подається із 
поясненням, у якому зазначається діяльність із можливим посиланням на 
податкову та іншу звітність платника податку. При правильному заповненні 
платником Таблиці та прийнятті Комісією ДФС у подальшому реєстрація ПН із 
зазначеними кодами згідно УКТЗЕД/ДКПП не зупинятиметься. 

Звертаємо увагу фермерів та керівників сільгосппідприємств, що подання 
Таблиці даних платника ПДВ – можливість запобігти зупиненню реєстрації ПН. 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Господарства Львівщини вже зібрали 

понад  80% ранніх зернових культур 

На Львівщині тривають жнива. Відтак, станом на сьогодні аграрії області 
вже зібрали понад 80% ранніх зернових культур. Про це 10 серпня під час виїзду 
на підприємство ПАФ «Винниківська» у с. Чишки, Пустомитівського району, де 
триває активна жнивна кампанія, розповів начальник управління виробництва 
сільськогосподарської продукції, земельних відносин та розвитку 
інфраструктури департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА                    
Ігор Вус. 

«Цього року жнивна кампанія розпочалась швидше. І, відповідно до 
минулого року, йде випередження по темпах збирання. Попри негоду, яка 
перешкоджала системному проведенню жнив, на сьогоднішній день ми вже 
зібрали приблизно 80% ранніх культур. Це озимі та ярі пшениця і жито, ячмінь, 
овес. Цьогоріч за всіма категоріями господарств зернових культур в області 
посіяно 294 тисячі гектарів і ще 156 тисяч гектарів олійних культур», –  зазначив 
Ігор Вус. 

Відтак, аграріїв області закликають бути пильними під час жнив та не 
спалювати суху рослинність, яка зостається опісля. Як зазначають у Головному 
управлінні ДСНС у Львівській області, протипожежні заходи мають 
застосовуватись як під час самих жнив, так і у подальшому процесі зберігання 
урожаю. 

«Правила пожежної безпеки під час жнив починаються із виїзду техніки на 
поле. Техніка повинна бути забезпечена і відповідними вогнегасниками, водою. 
Також робітники, які працюють на цій техніці, повинні пройти первинні 
інструктажі з правил пожежної безпеки. Смуги на полі мають бути 4 метри від 
доріг, проїздів. Заборонена також заправка на полі, складування, щоб виключити 
самозаймання», – розповів заступник начальника управління запобігання 
надзвичайних ситуацій, начальник відділу пожежної безпеки Головного 
управління ДСНС у Львівській області Орест Галанько.   

«Одним із елементів засобів пожежної безпеки є недопущення згоряння 
рослинних решток. В даному випадку соломи. Щоб це зробити має бути 
відповідна ціленаправлена система. Відтак, якщо ми подрібнюємо солому, вона 
легко заробляється в грунт. І якщо її розсіяти подрібненою по полі, вона 
практично не загоряється, якщо і загоряється, то полум’я не поширюється. На 
відміну від тої соломи, яка є у валках, або копнах»,  – розповів Ігор Вус. 
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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 

Хліб Світу – преміальна лінійка свіжих 

хлібів від Концерну Хлібпром! 

Концерн Хлібпром стартує з виробництвом преміальних лінійок свіжого 

хліба. Уже сьогодні у торгових мережах західного регіону міста ви можете 

придбати Фінський та Шведський хліби, що увійшли до першої лінійки свіжого 

хліба компанії, відомого як «Хліб Світу».  

У Хлібах Світу поєднуються світові традиції та інновації сучасності, адже 

випечені вони за унікальними  рецептурами народів світу з використанням 

сучасних технологічних можливостей Концерну Хлібпром. 

Перш ніж створити унікальний для українського ринку продукт – Фінський та 

Шведський хліб, спеціалістами компанії було ретельно опрацьовано чимало 

рецептур, з яких обрано 3 найкращі. Випуск Польського хліба за третьою 

рецептурою вологого темного хліба відбудеться згодом. 

Джерело: www.hlibprom.com.ua 
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Джерело: www.info.shuvar.com 

Джерело: www.shuvar.com 

Напрями  вдосконалення технологій 

виробництва в овочівництві 

  

В Україні Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку». 
pозробив Методичні настанови з впровадження вимог стандарту Global G.A.P.                                   
в овочівництві.   

Настанови покликані допомогти сільгосппідприємствам запровадити 
інтегровану систему управління агровиробництвом, яка включає такі об’єкти 
управління як якість, безпечність сільськогосподарської продукції, охорона 
навколишнього середовища та гігієна і безпека праці. Крім того, настанови 
містять вимоги щодо системи управління якістю та приклади їх дотримання, так 
само як загальні рекомендації з оцінювання ризиків.  

Детальніше з зазначеними настановами можна ознайомитися за посиланням:  
https://issuu.com/ukraineards/docs/guidelines_for_vegetable_producers?e=32552831/6
3547114 
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15 серпня відбудеться земельний аукціон                         

з продажу права оренди земельних ділянок 

державної власності  

15 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              
5 земельних ділянок розташованих у Самбірському районі Львівської області, 
загальною площею 132 га: 

- Самбірський район, Никловицька сільська рада, площа земельної ділянки 
– 45 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 31837,65 грн.  

- Самбірський район, Новокалинівська міська рада (Великобілинська 
сільська рада), ОТГ, площа земельної ділянки – 37,6 га. Цільове призначення: 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір 
річної орендної плати – 13108,70 грн.  

- Самбірський район, Новокалинівська міська рада (Великобілинська 
сільська рада), ОТГ, площа земельної ділянки – 10,6 га. Цільове призначення: 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір 
річної орендної плати – 3693,62 грн.  

- Самбірський район, Новокалинівська міська рада (Великобілинська 
сільська рада), ОТГ, площа земельної ділянки – 23,2 га. Цільове призначення: 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір 
річної орендної плати – 8076,14 грн.  

- Самбірський район, Вільшаницька сільська рада (Монастирецька сільська 
рада), ОТГ, площа земельної ділянки – 15,5 га. Цільове призначення: для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної 
орендної плати – 2456,01 грн. 

Відповідальна особа: Цифуляк Оксана Іванівна.  
Контактні телефони: (032)244-30-92, +380961315421. 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 
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16 серпня відбудеться земельний аукціон                         

з продажу права оренди земельних ділянок 

державної власності  

16 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                         

4 земельних ділянок розташованих у Городоцькому та Золочівському районах 

Львівської області, загальною площею 85,6 га: 

- Городоцький район, Долинянська сільська рада, площа земельної ділянки – 

23 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 59302,25 грн.  

- Городоцький район Градівська сільська рада, площа земельної ділянки – 

27,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 72148,25 грн.  

- Золочівський район, Колтівська сільська рада, площа земельної ділянки – 

13,72 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 7535,1 грн.  

- Золочівський район Бортківська сільська рада, площа земельної ділянки – 

21,4 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 12979,56 грн.  

Відповідальна особа: Цифуляк Оксана Іванівна.  
Контактні телефони: (032)244-30-92, +380961315421. 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 
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29 серпня відбудеться земельний аукціон                         

з продажу права оренди земельних ділянок 

державної власності  

29 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 10.00 год. Реєстрація учасників земельних 

торгів в день проведення з 07:00 год. до 09:40 год. за адресою: м.Львів,                         

вул. Сахарова,46. 

До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди 

11 земельних ділянок розташованих у Кам'янка-Бузький районі Львівської 

області, загальною площею 98,7 га:  

- Кам'янка-Бузький район, Зубівмостівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 4,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 

2368,6 грн.  

- Кам'янка-Бузький район, Зубівмостівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 2,3 га. Цільове призначення: для ведення фермерського 

господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 952,86 грн.  

- Кам'янка-Бузький район, Зубівмостівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 7 га. Цільове призначення: для ведення фермерського 

господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 2423,67 грн.  

- Кам'янка-Бузький район Зубівмостівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 3,2 га. Цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 

7030,16 грн.  

- Кам'янка-Бузький район, Прибужанівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 4,4 га. Цільове призначення: для ведення фермерського 

господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 3256,42 грн.  

-  Кам'янка-Бузький район, Прибужанівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 23,3 га. Цільове призначення: для ведення фермерського 

господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 13728,83 грн 

Продовження на наступній сторінці 
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- Кам'янка-Бузький район, Прибужанівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 13,6 га. Цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 

4233,01 грн.  

- Кам'янка-Бузький район, Прибужанівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 16,7 га. Цільове призначення: для ведення фермерського 

господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 9285,97 грн.  

- Кам'янка-Бузький район, Прибужанівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 7,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 

2606,46 грн.  

- Кам'янка-Бузький район, Прибужанівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 13,7 га. Цільове призначення: для ведення фермерського 

господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 6173,03 грн.  

- Кам'янка-Бузький район, Прибужанівська сільська рада (ОТГ), площа 

земельної ділянки – 2,5 га. Цільове призначення: для ведення фермерського 

господарства. Стартовий розмір річної орендної плати – 902,98 грн 

Відповідальна особа: Цифуляк Оксана Іванівна.  
Контактні телефони: (032)244-30-92, +380961315421. 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 

III Міжнародний  Форум  

«Медова осінь на Львівщині 2018»  

Запрошуємо Вас на III Міжнародний  Форум «Медова осінь на Львівщині, 
2018. Прикордонні зустрічі», що відбудеться у м. Львів 17-23 вересня 2018 року. 

Організатори: Всеукраїнське Братство Бджолярів України, Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy w Łodzi, Інститут біології тварин НААН. 
В рамках III Міжнародного Форуму «Медова осінь на Львівщині 2018. 
Прикордонні зустрічі»  будуть проходити : 
∙ Наукова Конференція «Бджільництво як основа  сталого розвитку аграрного 
сектору України  та Польщі  в  контексті правил  Європейського Союзу». 
∙ Представлення технічних досягнень та інновацій у бджільництві «Ярмарок 
ідей». 
∙  Дегустація  меду «Смаколики від бджіл». 
∙  Програма  для цивільних та військових «Допомога на бджолиних крильцях». 
∙ Відвідування апіоб’єктів Львівської області у м. Жовква та м. Броди. 

Джерело: www.honeyua.com 
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30 серпня відбудеться земельний аукціон                         

з продажу права оренди земельних ділянок 

державної власності  

30 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. 
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 
трьох земельних ділянок розташованих у Жидачівському та Перемишлянському 
районах Львівської області, загальною площею 66,5 га: 

- Жидачівський район, Вільховецька сільська рада, площа земельної ділянки – 
18,9 га. Цільове призначення: для ведення товарного фермерського господарства. 
Стартовий розмір річної орендної плати – 34943,26 грн.  

- Перемишлянський район, Осталовицька сільська рада, площа земельної 
ділянки – 31,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
13109,68 грн.  

- Перемишлянський район, Корелицька сільська рада, площа земельної 
ділянки – 16,1 га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 
29443,78 грн.  
Відповідальна особа: Цемрюк Аліса Сергіївна  

Контактні телефони: +380 (63) 258 52 52  

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 

Мешканців Львівщини запрошують до 

обговорення Стратегії розвитку області 

21 серпня у медіа-центрі «Арена Львів»  (м. Львів) відбудеться обговорення 
проекту Плану заходів реалізації Стратегії Львівщини. 

Стратегія має на меті збалансований регіональний розвиток Львівської 
області, відповідно – підвищення якості життя та добробуту населення. Тому 
запрошуємо усіх небайдужих долучитись до обговорення та внести свій вклад у 
розвиток регіону. Зареєструватись для участі в обговорення: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchtqRBFXyPcC44Ublb8LrriISxziXjieH
Bf2fSN8koqA4XKQ/viewform 
Джерело: www.loda.gov.ua 
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

25496 
4621589100:03:000:1211 10.0000 

Львівська область, Жидачівський район, 

Чорноострівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.09.2018  

11:00 

25499 4621555900:01:000:0663 12.2705 Львівська область, Жидачівський район, 

Новострілищанська селищна рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.09.2018  

11:00  

25505 4621589100:01:000:0511 2.9318 
Львівська область, Жидачівський район, 

Ходорівська міська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.09.2018 

 11:00 

25503 4621555900:01:000:0666 9.3852 Львівська область, Жидачівський район, 

Новострілищанська селищна рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.09.2018  

11:00 

25504 
4621589100:01:000:1000 1.4000 

Львівська область, Жидачівський район, 

Ходорівська міська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

06.09.2018  

11:00 

25506 4621589100:01:000:0169 4.6700 Львівська область, Жидачівський район, 

Ходорівська міська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.09.2018 

 11:00 

25509 4621589100:02:000:1216 4.0360 Львівська область, Жидачівський район, 
Ходорівська міська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.09.2018 
 11:00 

25512 

4621589100:02:000:1242 5.8070 

Львівська область, Жидачівський район, 
Ходорівська міська рада  

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

06.09.2018 
 11:00 

25513 4621580600:02:000:1244 5.4860 Львівська область, Жидачівський район, 
Бережницька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства  

06.09.2018  
11:00 

25514 
4621580600:02:000:1243 4.1000 

Львівська область, Жидачівський район, 

Бережницька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

06.09.2018  

11:00 

25579 
4625183500:03:000:0179 

9.7000 Львівська область, Старосамбірський район, 

Мурованська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.09.2018  

11:00 

25584 
4625183500:02:000:0040 

5.0000 
Львівська область, Старосамбірський район, 

Мурованська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.09.2018 

 11:00 

25585 
4625183000:04:000:0059 

16.6200 Львівська область, Старосамбірський район, 

Новоміська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.09.2018 

 11:00 

25588 4624288900:02:001:0231 25.5089 
Львівська область, Самбірський район, с. 

Чайковичі 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14.09.2018  

11:00 
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Як підвищити ефективність запилення 

люцерни медоносними бджолами 

Для підвищення ефективності запилення люцерни медоносними бджолами, 
необхідно дотримуватися низки умов. 

Зокрема, бджолині сім’ї повинні бути сильними, з великою кількістю 
відкритого розмноження (не менше як 5-6 рамок у лежаках і двокорпусних 
вуликах і до 10 рамок в багатокорпусних), мати молодих маток. 

У разі слабкого натурального взятку для нарощування приплоду 
рекомендується за 10-12 днів до перевезення бджіл до посіву люцерни щоденно 
підгодовувати сім’ї цукровим сиропом (одна частина сиропу на дві частини 
води) по 1 кг на сім’ю, для чого на кожну сім’ю слід виділити 2,5-3 кг цукру.  

Щоб максимально запобігти відльоту бджіл з люцерни на інші культури, 
необхідно розміщувати всі ентомофільні сільськогосподарські рослини не 
ближче 2-3 км від насіннєвих посівів люцерни, а всі квітучі бур’яни поблизу 
скосити до початку її цвітіння. 

Бджіл слід підвозити до посівів люцерни через 3-4 дні після початку 
цвітіння. Більш раннє підвезення небажане, оскільки бджоли можуть 
відволікатися на інші джерела взятку, які перебувають навіть на значній віддалі 
від пасіки. 

Для підвищення ефективності бджолозапилення бджіл привчають до 
аромату квіток люцерни. Для цього їх підгодовують 50%-м цукровим сиропом, в 
який звечора занурюють квітки люцерни без зелених чашечок у кількості                      
1/4 об’єму сиропу. 

Перед зануренням квіток сироп повинен бути охолоджений до температури 
парного молока. Посуд із сиропом і квітками щільно закривають. 

Роздають сироп щоденно рано вранці до вильоту бджіл із вулика, 
розливаючи його на рамки по 100-200 г на сім’ю. 

Медоносних бджіл використовують на запиленні люцерни 2-3 тижні, після 
чого їх перевозять на інші ентомофільні культури, що цвітуть. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Кавуни з Прикарпаття 

Ігор Дидів, канд. с.-г. наук, 

доцент 

Ольга Дидів, канд.с.-г. наук, 

доцент 

Львівський національний 

аграрний університет 

Західний регіон за своїми агрокліматичними умовами є сприятливий для 
вирощування багатьох овочевих культур, особливо овочів борщового набору, 
зеленних та інших культу. Проте останніми роками в цьому регіоні 
спостерігається деяка зміна клімату, зокрема підвищені температури у літній 
період, значний дефіцит вологи, що викликає неабиякий інтерес фермерів та 
приватників до вирощування нетрадиційних овочів для цього регіону, таких як 
баштанних, зокрема кавунів. Зазначимо, що кавун вирощують в основному в 
господарствах степової зони України, де питома вага від загальної посівної площі 
складає 92-95%, тоді як на зону Лісостепу припадає 5-7%. 

Другий момент, який викликає зацікавленість фермерів до вирощування 
кавунів в західному регіоні, це відносно нескладна технологія, а отже і низька 
собівартість продукції та можливість її реалізувати по нижчих цінах як на місцях 
вирощування серед населення так і на центральному овочевому ринку «Шувар» м. 
Львів. Слід врахувати, що баштанні, які завезені з півдня України, зокрема з 
Херсонської області, де зосереджено найбільше виробництво кавунів, потребують 
більших додаткових затрат на доставку продукції для споживачів західного 
регіону, що відображається на вищій ціні. Саме покупець визначає ціну продукції, 
а також її якість. Щодо якості кавунів, вирощених на теренах Прикарпаття, 
зокрема на Львівщині, то вона майже нічим не поступається Херсонським 
кавунам і залежить як від агрокліматичних умов вирощування, так і від 
дотриманням відповідної технології, яка включає багато факторів, таких як: підбір 
ранньостиглих сортів та гібридів, розсадний спосіб вирощування, схеми 
висаджування розсади та посіву насіння, системи удобрення, захисту рослин від 
хвороб і шкідників. 
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Кавун це овоч який люблять всі, адже крім чудового смаку він має високі 
дієтичні і лікувальні властивості, а саме сприяє у регулюванні процесу 
білкового обміну і є джерелом важливих фізіологічно активних речовин. 

Вирощування кавунів в умовах Львівщини має свої нюанси, при цьому 
слід врахувати і біологічні особливості цієї рослини. Зазначимо, що кавун є 
теплолюбна, жаростійка і посухостійка рослина, яка потребує для нормального 
росту і розвитку певну суму активних температур 2000-3000°С. В умовах 
Львівщини  цей показник коливається в межах 2000-2500°С. Сума ефективних 
(вище 10°С) температур необхідних для вегетації рослин та формування 
врожаю повинна бути не менше 2000°С. Проте найбільш сприятлива 
температура для росту і розвитку кавуна в період посіву чи висаджування 
розсади є 16-18°С, у період квітнення 20-24°С, а в період утворення і 
достигання плодів 20-28°С.  

Кавун надзвичайно вимогливий до світла, є рослиною короткого дня і 
краще розвивається при тривалості дня 10-12 год. Він не переносить 
затемнення і загущення. Для нормального росту і розвитку необхідна вологість 
ґрунту в межах 60-75% у шарі ґрунту 0-70 см. Кавун формує стрижневий 
корінь, який проникає на глибину до 1 метра, а також велику кількість бокових 
коренів, які за довжиною можуть сягати як довжина самого стебла. 
Особливістю кореневої системи кавун є велика сила всмоктування, яка здатна 
використовувати вологу ґрунту нижче 50-60%.  

Кавун не надто вимогливий до родючості ґрунту, проте високі врожаї 
можна одержати на добре окультурених, теплих ділянках. Його можна 
вирощувати як на бідних піщаних, важких ґрунтах так і на родючих 
чорноземах, які мають добру проникність для кореневої системи і добру 
засвоюваність вологи. Важкі глинисті, торфові і солонцюваті грунти для 
вирощування кавуна не придатні. В умовах Прикарпаття переважно є                   
дерново-підзолисті, темно-сірі опідзолені, сірі лісові грунти та інші типи 
гуртів, які в цілому є придатними для вирощування кавуна, які в більшості 
мають дещо підвищену кислотність. Тому слід врахувати кислотність ґрунту, 
оскільки на дуже кислих ґрунтах рН 4,0-5,5 висока концентрація заліза, 
алюмінію та марганцю пригнічує ріст кореневої системи, ускладнює 
надходження у рослину інших важливих елементів таких як фосфор, калій, 
кальцій, сірку, магній, молібден, бор, які відіграють надзвичайно важливу роль 
у формуванні високого і якісного врожаю. Також на кислих гуртах, особливо в 
період інтенсивного випадання дощів, а також дещо понижених температур 
при загущених посівах спостерігається підвищена кількість випадання рослин, 
більш інтенсивний розвиток хвороб і шкідників, що може спричинити 
зниження врожайності та якості плодів. Тому, такі грунти необхідно вапнувати, 
адже оптимальна кислотність для вирощування кавунів повинна бути в межах 
рН 6-7.  
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Відзначимо, що для оптимального використання теплового режиму посіви 
кавуна найкраще розміщувати на південних, південно-західних схилах, щоб такі 
ділянки були захищені полезахисними лісосмугами чи садами від північно-
західних та північних вітрів, оскільки на таких ділянках створюється 
сприятливий мікроклімат для росту і розвитку кавунів.     

Кращими попередниками для кавуна є озима пшениця, вико-вівсяна суміш, 
багаторічні трави, кукурудза на зелений корм, соя та інші. В овочевій сівозміні 
кавун вирощують після коренеплодів, капусти, цибулі, спаржевої квасолі та 
інших. Не бажано вирощувати кавун після родини гарбузових.  

З метою запобігання ураження рослин кавуна різними захворюваннями, 
особливо до фузаріозного в’янення, його слід повертати на попереднє місце не 
скоріше як через 4-7 років, оскільки за таких умов вони добре розвиваються і 
дають високі урожаї. 

Кавун добре реагує на внесення органічних і мінеральних добрив під 
зяблеву оранку залежно від типу ґрунту і забезпечення його поживними 
елементами, схемами вирощування, кількість органічних добрив коливається від 
20-40 т/га у вигляді перегною, а також мінеральних добриво в дозі                      
N45-60P60-90K45-60 кг/га д.р., що забезпечує приріст врожаю до 40-60%.   
Фосфорно-калійні добрива вносять осінню, тоді як азотні добрива весною під 
передпосадкову культивацію. Позитивно реагують рослини кавунів на внесення 
сульфату-калію (100-120 кг/га), сульфат-магнію (30-40 кг/га), а також кальцієвої 
селітри (65-50 кг/га).  

В період вегетації рослин (липень місяць) добре проводити позакореневе 
(листове) підживлення водорозчинними органо-мінеральними добривами               
Смарт Гроу Гумакс, Смарт Гроу Альгум, Омех, Вімпел. 

У фермерських господарствах, на присадибних ділянках, рекомендуються 
вносити в лунки перед висаджуванням розсади органічні добрива перегній з 
розрахунку 150-350 г. З метою одержання більш екологічно-безпечної продукції 
в лунки слід вносити сучасні добрива нового покоління пролонгованої дії такі як 
Біогумус, Біоактив, Біопроферм, Агролайф та ін. з розрахунку  200-500 г в лунки 
добре перемішуючи з ґрунтом на глибину до 20 см. Додатково локально в лунки 
можна вносити також складні комплексні добрива нітроамофоску (марки 
16:16:16) з розрахунку 20-50 г.  

Основний обробіток ґрунту в західному регіоні полягає в тому, що після 
збирання попередника грунт дискують. У разі забур’янення поля багаторічними 
та коренепаростковими бур’янами, дають можливість їм відрости на висоту               
15-20 см, а тоді застосувати гербіциди суцільної дії, такі як Раундап та ін. з 
нормою 3-5 л/га, після чого проводять оранку н глибину 25-30 см. Залежно від 
погодних умов та по мірі проростання бур’янів проводять культивації з метою 
знищення бур’янів.  

Передпосівний обробіток ґрунту включає закриття вологи шляхом 
культивації з боронуванням рано навесні, як тільки можна вийти в поле, а в 
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подальшому до моменту сівби кавунів (III декада травня – I декада червня) чи 
висаджування розсади, систематично проводять культивацію чи боронування, 
або обприскування гербіцидами суцільної дії не пізніше ніж за 10-15 днів до 
сівби чи висаджування розсади. З метою запобігання забур’яненості посівів 
кавуна після висіву насіння, або перед висаджуванням розсади вносять гербіцид 
Дуал Голд в нормі 1,6 л/га. Такі агрозаходи забезпечують підтримання посівів 
кавуна в чистому вигляді аж до збирання продукції.  
З метою одержання високого врожаю в більш ранні терміни, що особливо 
актуально для умов Прикарпаття, рекомендується застосовувати інноваційні 
технології виробництва кавуна розсадним способом з висаджуванням його у 
відкритий грунт в кінці травня, або на початку червня, а також під тимчасові 
плівкові укриття чи гряди на 1-3 тижні раніше вказаного терміну.  

Фото 1. Загартовування розсади кавуна 
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Важливою умовою одержання здорової розсади є підготовка або ж вибір 
готових грунтосумішей. Субстрат для вирощування розсади кавуна повинен 
мати високу забезпеченість поживними речовинами, добру повітря-
проникність, водостійку структуру, вбирну здатність, а також, щоб він не 
містив збудників хвороб і шкідників. Великою популярністю серед овочівників 
сьогодні користуються  готові та якісні грунтосуміші такі як Щедра земля, 
Поліська земля, а також субстратам прибалтійського виробництва, зокрема 
Flora Fleur, Smart Grow, Профі Мікс, Джифі тощо. 

Також грунтосуміш можна і готувати самостійно використовуючи окрім 
касет готові торфоперегнійні горщечки, які висаджуються безпосередньо в 
грунт уникаючи травмування кореневої системи. Склад сумішки для розсадних 
кубиків, горшечок і касет може бути таким, %: 1) торф 40 + перегній 40 + 
дернова земля 20; 2) торф 60 + перегній 20 + дернова земля 20; 3) торф 
низинний 75 + перегній 20. 

Розсаду кавуна вирощують в плівкових теплицях на сонячному обігріві. 
Для цього використовують касети з кількістю 40 або 54 комірок з розміром 
касети 600×400 мм, а чарунки 55×55×65 мм, а об’єм чарунки 95 мл. Так, 
наприклад, в касету з 54 комірками вміщується близько 8-9 л грунтосуміші, тоді 
як в касету із 40 комірками – 10-11 л.  

Насіння висівають в касети 15-25 квітня по одній насінині в чарунку на 
глибину 1-1,5 см. Рослини поливають теплою водою і накривають 
агроволокном в теплиці. При появі повних сходів агроволокно знімають.   

Однією з важливих умов вирощування високоякісної розсади кавуна є 
постійний контроль за температурним режимом, вологістю грунту та 
відносною вологістю повітря. Так, від сівби до появи сходів температуру 
повітря підтримують +22…+28 ºС. За такої температури сходи можуть 
появитися на 6-8 день.  Після появи сходів обов’язковим агрозаходом у 
технології вирощування розсади кавуна є пониження температури вдень до 
+18…+21 ºС , а вночі  до  +16…+18 ºС упродовж 7-10 днів, що запобігає 
витягуванню рослин.  

В період вирощування розсади кавуна важливе значення має система 
удобрення. Залежно від складу грунтосуміші та стану рослин через 15-20 днів 
у фазі появи першої пари справжніх листків рослини підживляють 
«Радифармом» з розрахунку 15-20 г на 10 л, що вистачає на 15-28 касет. 

З метою запобігання рослин кавуна ураженнями кореневеми гнилями і 
переноспорозом на розсаді доцільно застосовувати фунгіцид системної дії з 
ефектом стимуляції росту рослин Превікур Енерджі. При його застосуванні 
добре розвивається коренева система, стебло та перша пара листя стають 
значно сильнішими та більш розвинутими. 

Перед загартовуванням розсади за 8-10 днів до висаджування на постійне 
місце використовують мікродобриво  «Плантофол» марки 10.54.10 з розрахунку 
8 г на 10-12 л води, використовуючи на 15-20 касет.  
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Можна також використовувати  добриво Майстер (MASTER) 18.18.18+3                
з розрахунку 20 г на 10 л. Обов’язково після використання вищезгаданих 
препаратів рослини поливають чистою водою з метою змивання залишків із 
листкової поверхні розсади кавуна. Для позакореневого підживлення розсади 
кавуна можна застосовувати також регулятори росту Гумісол, Верместим тощо. 
Такі заходи із позакореневого підживлення застосовують при потребі залежно 
від стану рослин. 

За 5-6 днів до висаджування касетної розсади на постійне місце у 
відкритий грунт її необхідно загартовувати, поступовим зниженням 
температуру в теплиці та зменшенням кількості поливів.  

Можливі інші варіанти загартовування розсади кавунів, коли касети з 
розсадою виносять із теплиці та ставлять їх на дерев’яні палети, додатково 
встановлюючи над ними дуги, на які накривають агроволокном вночі, а вдень 
відкривають, коли температурний режим повітря сягає більше +20 ºС. При 
погіршенні погодних умов (дощ, град, понижені температури) розсаду 
утримують під агроволокном і в день до настання сприятливих умов. 
Напередодні висаджування розсади кавуна рослини добре поливають, щоб 
розсаду було легко вибирати з грудочкою вологого субстрату. Вік розсади, 
готової до висаджування у відкритий грунт становить 32-37 дні. Висота рослин 
12-15 см. 

Площа живлення однієї рослини може коливатися від 1 до 3 м2 залежно від 
зони вирощування, родючості ґрунту, схеми висаджування, а також від 
довжини пагону, що зумовлено біологічними особливостями сорту чи гібриду. 
Висаджують розсаду, чи висівають насіння з міжряддям 1,4 – 2,1 м, а відстань 
між рослинами в рядку 0,7 – 1,4 м.  Можливі також інші схеми. Висаджують 
розсаду в кінці травня – на початку червня за схемою  1×1,5 м (6,6 тис тис./га), 
0,7×1,5 м  (9,5 тис./га), 1,5×1,5 м (4,4 тис./га). В умовах Прикарпаття найбільш 
оптимальна кількість рослин залежить від сортименту та родючості ґрунту і 
коливається від 4,4 до 6,6 тис./га. Чим бідніший грунт забезпечений 
поживними речовинами, тим кількість рослин на гектарі повинна бути 
меншою, щоб збільшити площу живлення однієї рослини і одержати кавуни 
більших розмірів (8-10 кг). З метою одержання менших розмірів кількість 
рослин збільшують до 9 тис./га.  

Розсаду кавуна висаджують трохи глибше, аніж вона росла в касетах з 
метою уникнення пошкоджень кореневої шийки. У разі висаджування розсади 
разом із торфо-перегнійними горщечками, вони не повинні виступати на 
поверхні ґрунту. Бажано висаджувати розсаду у вологий грунт, що сприяє 
швидкому розвитку кореневої системи і швидкому приживленню розсади. 

В умовах Прикарпаття ефективним також є висівання насіння 
безпосередньо в грунт, коли температура на глибині 10 см прогріється до 
+12…+14°С, що припадає на III декаду травня. 
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Проте на таких посівах потрібно застосовувати тунельні плівкові укриття, 
що дає змогу покращити мікроклімат, а отже забезпечити швидкий ріст і 
розвиток рослин кавуна, а від так залежно від підібраних сортів та гібридів 
одержати швидше урожай на 1-2 тижні, що припадає на II-III декаду серпня. 
Таке тимчасове укриття бажано застосовувати з мольчуючими плівками, що 
значно сприятиме покращенню мікроклімату в такому «штучному термосі».  

Знімають плівку, коли рослини починають повністю заповнювати такі міні 
тунелі. Проте плівку потрібно знімати не зразу, а поступово впродовж 1-3 днів, 
що рослини адаптувалися до умов зовнішнього середовища. За вирощування 
кавуна касетним методом такі міні тунелі теж ефективні, оскілки за таких умов 
збирання врожаю прискорюється на 2-3 тижні раніше. На практиці 
використовують також агроволокно, як зразу після сівби насіння чи 
висаджування розсади, так я після зніманні поліетиленової плівки з тунельних 
укрить. Агроволокно на рослинах кавуна витримують впродовж червня, аж до 
моменту початку цвітіння рослин. Це додаткові витрати за доглядом рослин, 
проте такі агрозаходи дають можливість раніше збирати врожай (серпень 
місяць), а ціна на таку продукцію є вищою, аніж в пік максимальної реалізації 
кавунів, що припадає на початку вересня місяця.  

Догляд за рослинами полягає в боротьбі з хворобами і шкідниками. Після 
висаджування касетної розсади у відкритий грунт без накриття агроволокном чи 
плівкою, через 5-7 днів  рослини профілактично обробляють проти попелиці 
інсектицидами дозволеними для використання в Україні з метою подальшого 
недопущення ураження рослин кавуна вірусними хворобами (Фюрі, Енжіо, 
Фастак, СуміАльфа, Децис та ін). Із шкідників крім попелиці шкоду також 
наносять дротяники, підгризаючі совки, павутинний кліщ та ін. 

Фото 2. Перша пара справжніх листків 
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Найбільшої шкоди рослинам кавуна завдають такі хвороби як борошниста 
роса, несправжня борошниста роса (переноспорос),  антракнос та фузаріозне 
в’янення. Необхідно проводити своєчасні профілактичні обприскування 
фунгіцидами, як мінімум 2-3 рази, поєднуючи їх з інсектицидами, добривами 
для позакореневого підживлення у бакових сумішах. 

У період вегетації ефективним проти борошнистої роси є фунгіцид 
Байлетон при нормі витрат 0,3-0,4 кг/га та ін, а проти антракнозу та 
переноспорозу застосовують бордоську рідину (1% розчин), хлор окис міді, 
Курзате, Редоміл Голд, Акробат МЦ та інші препарати. 

Одним із важливих правил вирощування кавуна  є дотримання посівів у 
чистому від бур’янів вигляді, особливо у перший період вегетації. За період 
вегетації рослин залежно від погодних умов проводять 2-3 міжрядні 
культивації, а у гніздах і рядках (біля рослин) за допомогою ручних знарядь 
праці знищують бур’яни та проводять розпушування. Дотримання цієї вимоги 
суттєво впливає на товарний вигляд плодів, вони стають більшими, а отже і 
підвищується врожайність. 

Кавуни в умовах Прикарпаття збирають з II декади серпня по II вересня у 
фазі фізіологічного ступеня стиглості плодів, яка настає через 30-40 днів від 
початку зав’язування плодів. На кожній роздолині утворюється 1-2 товарних 
плода вагою 6-12 кг. Плоди кавунів збирають в ручну, вибірково у міру їх 
дозрівання у декілька строків. Їх зносять у купи чи валки і завантажують у 
транспортні засоби, застеливши дно їх шаром соломи, що знижує ризик 
пошкодження при транспортуванні. Урожайність кавунів становить 30-45 т/га.  

Фото 3. Технічна стиглість сорту 
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В умовах Прикарпаття високопродуктивними виявилися такі сорти кавуна 

як Кримсон Світ, Чарльстон Грей, гібрид Медісон F1  французької фірми Clause. 

Хоча на ринку є багато інших ранньостиглих сортів і гібридів кавуна відомих 

компаній, які заслуговують подальшого вивчення і впровадження їх у 

виробництво.  

Фото 4. Сорт Кримсон Світ Фото 5. Гібрид Медісон  F1 

Таким чином, правильний вибір сорту чи гібриду, врахування біологічних 
особливостей культури, використання оптимальних доз добрив в поєднанні з 
агротехнікою вирощування прискорює дозрівання і покращує смакові якості 
плодів та підвищує врожайність, що дозволяє в повній мірі насолодитися 
чудовим смаком кавуна. 

Отож, вирощуйте кавуни в західному регіоні і вони віддячаться вам  
смачними дієтичними плодами і високими прибутками! 
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Головні вимоги збереження 

врожаю від пожежі 

Найчастіше основними причинами виникнення пожеж на хлібних ланах є 
необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, а також порушення 
правил експлуатації машин та агрегатів. Про це повідомлчяють фахівці Держаної 
служб з надзвичайних ситуацій України. 

У ДСНС перелічили 8 головних заборон під час жнив: 
- палити біля хлібних масивів; 
- розкладати багаття на полях та поблизу них; 
- спалювати стерню, післяжнивні залишки; 
- полювати неподалік ланів; 
- допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче, 

ніж за 100 м від хлібних масивів; 
- дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, 

щоб вони не бавилися з вогнем поблизу сільгоспугідь; 
- зернозбиральна техніка має виходити в поле справною та повинна бути 

обладнаною первинними засобами пожежогасіння. Зокрема, вогнегасниками, 
лопатами та мітлами-хлопушками; 

- обов’язкова наявність іскрогасників на тракторах. 

Джерело: www.dsns.gov.ua 

26 серпня на Самбірщині відбудеться  

Свята врожаю «Обжинки 2018» 

26 серпня у с. Ралівка  Самбірського району відбудеться Свята врожаю 

«Обжинки 2018».  

Метою відзначення свята є забезпечення та відновлення українських 

традицій та обрядів, розвитку українського господаря. В рамках свята 

відбудуться виступи колективів художньої самодіяльності, тематичні конкурси, 

дитяча естафета та презентація  садиб громад району. 

Організатори: Самбірська районна державна адміністрація і Самбірська 

районна рада. 

Початок: 15:00 год. 

Джерело: www.sambirrda.gov.ua 
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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 



52 

2018 / № 15 (86) 

 

 
  



53 

Закупівельні ціни в Україні  

на 13.08.2018 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 18500 18000 

Горох 6188 5632  4200 193 

Жито 1 клас 3507 

Жито 2 клас 3464 

Жито 3 клас 3407 

Жито 4 клас 3900 

Зелений горох 7000 

Кукурудза 5050 6888 5400 4800 169 

Нут 18000 

Люпин 5500 

Овес 4500 5000 6000 

Просо 6350 9000 8000 

Пшениця 2 клас 6704 5813 5500 208 198 

Пшениця 3 клас 6535  6001 5400 204 195 195 

пшениця 5 клас 6300 

пшениця 6 клас 6142 5643 5583 194 

Ріпак 1 кл до 35 мкм 

без ГМО 
13350 13162 13200 423 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
13650 13227 12800 403 

Ріпак з ГМО 13200 12600 

Соняшник 11000 

Соя 12900 1100 390 

Тритікале 3500 

шрот соєвий 390 

Ячмінь 6782 6110 5880 5050 213 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 13.08.2018 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 210/ 6750 205/ 6600 195/ 6300 218/7000 

Транс-Сервис, 

210/ 6750 

 

205/ 6600 

 

195/ 6300 

 
Іллічівський 

зерновий 

 термінал 

210/ 6750 

 

205/ 6600 

 

195/ 6300 

 

Веселокутський 

КХП 207/ 6650 202/6500 192/6200 

Ніка-Тера 

(Миколаїв) 208/ 6700 203/ 6550 193/ 6250 

Джерело: www.lv..sfs.gov.ua 

28 серпня 2018 року у м. Львові Головним управлінням ДФС у Львівській 
області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львіщини, 
які перебувають на обліку в ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, 
на тему: «Актуальні питання оподаткування у 2018 році» за участю сертифікованих 
аудиторів Львівщини. 

Початок семінару: 11 год. 00 хв. Початок реєстрації: 10 год. 00 хв. 
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному 

приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області. 
Попередня реєстрація для учасників семінару здійснюється за наступним 

посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQy
cntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link. 

28 серпня у Львові 

 відбудеться семінар для платників податків 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQMNVbt2CtBDcjq8FgeQycntJ6_bzqygSaPXVmrWS3voMrg/viewform?usp=sf_link
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Конференція 

 «Яблучний бізнес-2018» 

16-17 серпня  2018 р. 

 

м. Кам'янець-

Подільський, 

Готель« Клеопатра», 

вул.Татарська,19 

www.fruit-inform.com 

 

Аграрно-логістичний 

форум 

«Дніпро-Дунай- 

Чорне море» 

22-23 серпня  2018 р. 

м. Миколаїв, 

Готель 

«Олександрівський» 

вул. Никольська, 25 

www.apk-inform.com 

Конференція «Торгівля 

та експорт цукру-2018» 

30 серпня  2018 р. 

 

м.Київ, 

Admirall Hall, 

вул. Хрещатик, 7/11 

www.sugartrade.org/uk 

ХІХ Спеціалізована 

виставка обладнання 

харчової промисловості 

«Inprodmash» 

11-13 вересня 2018 р. 

м. Київ, 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський пр-т, 15 

www.inprodmash.ua 

Kруглий 

стіл «Впровадження 

системи НАССР в 

аграрному секторі» 

13 вересня 2018 р. 

м. Київ, 

Укрінформ, 

вул. Богдана 

Хмельницького, 8/16,  

www.ucab.ua 

X Всеукраїнський 

ярмарок органічних 

продуктів 

15 вересня 2018 р. 

 

м. Київ, 

Контрактова площа 
 www.organic.com.ua 

Медовий форум  

«Україна медова і світ» 
20 вересня 2018 р 

м. Київ, 

Торгово-промислова 

палата України,  вул. 

Велика Житомирська 33 

www.lcci.com.ua 

ІІІ Міжнародний Форум 

«Медова осінь на 

Львівщині  2018. 

Прикордонні зустрічі» 

17-23 вересня 2018 р м. Львів www.loda.gov.ua 

Національна аграрна 

конференція  

«Мільйон із гектара» 

 

27 вересня 2018 р. 

 

м. Кропивницький 

 

www.fruit-inform.com 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

 Міжнародна виставка 

сільського господарства 

та харчової 

промисловості 

«Agrokomplex» 

16-19 серпня  2018 р. 

 

Словаччина, 

м.Нітра 
www.agrokomplex.sk 

ХХVІІ Міжнародна 

виставка сільського 

господарства та харчової 

промисловості  

«Farmer Expo» 

17-20 серпня 2018 р. 
Угорщина, 

м.Дебрецен 
www.farmerexpo.hu 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка«Bread Basket» 

23-28 серпня 2018 р. 

 

Чехія, 

м. Ческе-Будейовіце 
www.vcb.cz 

Міжнародна виставка 

сільського господарства 

та харчової 

промисловості  

«Agra 2018» 

25-30 серпня 2018 р. 

 

Словенія, 

м. Горна Радгона 
www.pomurski-sejem.si 

Міжнародна виставка 

харчової промисловості 

«Riga Food» 

05-08 вересня 2018 р. 

 

Латвія, 

м.Рига 

 

www.bt1.lv/rigafood 

Міжнародна виставка 

харчової промисловості  

«World Food Istanbul» 

05-08 вересня 2018 р. 

 

Туреччина, 

м.Стамбул 
www.worldfood-istanbul.com 

Міжнародна виставка 

технологій тваринництва 

«SPACE» 

11-14 вересня 2018 р. 

 

Франція, 

м. Ренн 
www.space.fr 

Міжнародна виставка 

«Potato Europe» 

 

12-13 вересня 2018 р. 

 

Німеччина,  

м. Шпринг 
www.potatoeurope.de 

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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