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Агровиробники області дізналися 

про сучасні технології у свинарстві

3-4 жовтня у Львові відбулася
конференція «Свинокомплекс-2018.
Фактори відтворення».

Участь у конференції прийняли представники господарств з промислового
свинарства з різних областей України, а також члени Львівської Аграрної палати.

Учасники конференції одержали актуальну інформацію від зарубіжних та
вітчизняних науковців про сучасні тенденції розвитку галузі, актуальні виклики,
технологічні тренди, сучасні технології годівлі, утримання, ветеринарного
обслуговування свиней тощо.

Важлива увага на конференції приділялася розгляду питань щодо
технологічних аспектів організації прибуткового бізнесу та організації експорту
продукції.

Експерти у своїх доповідях звернули увагу на кроки необхідні для подолання
поширення АЧС в Україні та актуалізували питання інвестицій у забезпечення
біобезпеки та біозахисту. При цьому глобальним трендом є системні кроки бізнесу
для скорочення використання ветеринарних препаратів виробниками свинини в
багатьох країнах світу. Основна увага приділяється імунопрофілактиці.

План забезпечення біологічної безпеки на конкретному підприємстві повинен
забезпечувати суворий контроль за переміщенням тварин в межах підприємства,
реєстр вибуття та прибуття тварин та реєстрацію відвідувачів підприємства.
В плані біобезпеки також має бути зазначено яким чином здійснюється перевірка
виконання означених заходів з метою регулярної переоцінки ризиків і приведення
заходів у відповідності з її результатами.

Інші доповідачі конференції відзначили, що фермерські господарства в
Україні, які спеціалізуються на свинарстві відрізняються від більшості
європейських та північноамериканських фермерів за статусом здоров’я тварин,
оскільки немає цілісної стратегії контролю здоров’я тварин.

Актуальну доповідь на конференції присвячену тематиці таврування напівтуш
представив комерційний директор компанії «Єврокомерс» Віталій Василишин.
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У Львові  відбувся тренінг 

із актуальних питань 

використання аграрних розписок

Джерело: Львівська Аграрна палата

9 жовтня у Львові відбувся тренінг

для регіональних представників

дистриб’юторських компаній щодо

передачі аграрних розписок, який

організовано експертами Міжнародної

фінансової корпорації (IFC) в Україні.

Із вступним словом до учасників тренінгу звернувся регіональний

координатор проекту «Аграрні розписки в Україні» ІFC Ігор Дудка, який наголосив

на успішному використанні аграрних розписок в різних галузях агробізнесу для

забезпечення збільшення обсягів виробництва продукції АПК.
Менеджер з розвитку бізнесу проекту Олександр Муляр у своєму виступі

відзначив переваги аграрних розписок для виробників та дистриб’юторів порівняно
із іншими інструментами фінансування. Аграрні розписки є ефективним
інструментом для управління валютними ризиками, зручні для розрахунку, що
забезпечує повну прозорість господарської діяльності і є гнучким у застосуванні.
Перевагою аграрної розписки є швидкість видачі та помірні витрати на її
оформлення.

Олександр Муляр також наголосив, що в Україні вже оформлено 691 аграрну
розпису приблизно на 4,4 млрд. гривень за 46 напрямами агробізнесу. Важливо
відзначити, що переваги використання аграрних розписок вже оцінили багато
фермерів із різною галузевою спеціалізацією виробництва.
Консультант із юридичних питань Сергій Клюца звернув увагу, що аграрна
розписка є активом, але операції з її обігу не є об’єктом оподаткування ПДВ. Він
також відповів на інші актуальні питання учасників семінару стосовно індосаменту
аграрних розписок.

Участь у семінарі прийняли представники компаній «АДАМА», «Агросем»,
«Альфа Смарт Агро», «ОККО Трейд», «АгроАрена», «ОТП Банк», «ТетраАгро»,
«Промітенс», а також «Буський комбікормовий завод» та інші, які готові
кредитувати феремерів, виключно під заставу майбутнього урожаю, по аграрним
розпискам.



5

2018 / № 19 (90)

Джерело: Львівська Аграрна палата

4-5 жовтня в Інституті біології тварин НААН у Львові відбулася
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної
біології, тваринництва та ветеринарії».

Учасники конференції розглянули актуальні питання розвитку галузі
тваринництва, визначили стратегічні кроки орієнтовані на розвиток галузей
тваринництва з урахуванням найкращих світових практик.

Директор інституту, академік НААН Василь Влізло у вступному слові
відзначив, що проведення конференції присвячено 100-річчю заснуванню
Національної академії аграрних наук України, практичні наукові досягнення якої
надзвичайно важливі для розвитку національної економіки

Професор Ігор Вудмаска у доповіді звернув увагу на систему організації
правильного живлення корів із метою досягнення цільових показників
продуктивності та ведення прибуткового господарювання.

Доктор сільськогосподарських наук Микола Шаран в рамках виступу
наголосив на важливості дотримання етичних аспектів при проведенні досліджень
на тваринах у відповідності із вимогами ЄС. Професор М. Шаран відзначив, що
співпраця в рамках спільних наукових проектів із країнами Євросоюзу вимагає
обов’язкового дотримання вимог Директиви ЄС 2010/63 EU.

Кандидат сільськогосподарських наук Маркіян Кузів у виступі звернув увагу
на селекційно-генетичні закономірності формування продуктивності корів чорно-
рябої породи на прикладі організації виробництва ТзОВ «Молочні ріки» в
Бродівському та Сокальському районах на Львівщині.

В інших доповідях конференції актуалізувалися комплексні питання
ефективної годівлі тварин і раціонального ветеринарного обслуговування.

У Львові науковці обговорили 
актуальні проблеми сучасної біології, 

тваринництва та ветеринарії
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У Львові відбувся Десятий Ярмарок 

виробників органічної та

натуральної продукції

13-14 жовтня у Львові в рамках проекту ГО «Екотерра» відбувся X Ярмарок
виробників органічної та натуральної продукції на якому власну продукцію
представили виробники із областей Західної України.

Із вітальним словом до учасників ярмарку звернувся голова правління
Федерації органічного руху України Євген Милованов, начальник відділу
департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Тетяна Борушок та
голова ГО «Екотерра» Наталія Чоловська.

Виступаючі наголосили, що щорічне проведення ярмарку у Львові стало
хорошою традицією, а площі господарств-виробників органічної продукції в
області розширюються. Також в рамках ярмарку спеціальною нагородою
відзначили голову фермерського господарства Богдана Костіва, який займається
вирощуванням органічної продукції рослинництва на Львівщині.

Участь у ярмарку прийняв уповноважений Львівської Аграрної палати
з Перемишлянського району Тарас Мартиняк та агровиробник району.

В рамках ярмарку відбулася розширена зустріч для обміну досвідом із

делегацією фермерів Німеччини, які займаються вирощування органічної

продукції в ЄС.
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Джерело: Львівська Аграрна палата

На Львівщині відзначили 

Міжнародний день сільських жінок

15 жовтня у Львові відбулись урочистості з нагоди Міжнародного дня
сільських жінок.

Відтак, голова Львівської ОДА Олег Синютка відзначив грамотами
облдержадміністрації власниць фермерських господарств та кооперативів.

«Від кожного з нас залежить розвиток нашої держави. Цей день має
нагадати, наскільки люди зобов’язані сільським жінкам і наскільки цінною є їх
праця, що часто залишається непоміченою. Ви успішні жінки і нехай ваша
робота приносить дохід і задоволення», – зазначив Олег Синютка.

Зазначимо, що Міжнародний день сільських жінок на Львівщині
відзначають вже втретє.
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4 жовтня в Департаменті агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації відбулось засідання конкурсної комісії, яка визначила
виконавців заходів Комплексної програми підтримки та розвитку
агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки за напрямом
сидерація ґрунтів.

На виконання зазначеного заходу із обласного бюджету виділили 360 тис
гривень. За результатами конкурсу 14 господарств області, які мають в
користуванні до 1000 гектарів сільськогосподарських угідь, отримають фінансову
підтримку відповідно до використаних площ під сидеральні культури з розрахунку
350 грн за гектар.

Сидерація ґрунтів є невід’ємною складовою біологічного землеробства.
Джерело: www.loda.gov.ua

14 господарств області отримають 

фінансову підтримку для посіву 

сидеральних культур

На Жовківщині відбувся фестиваль-ярмарок 

«Гарбузова осінь»

7 жовтня у селі Добросин Жовківського району відбувся фестиваль-ярмарок
«Гарбузова осінь».

«Тішусь, що ми можемо похвалитись таким щедрим врожаєм, нашою
родючою землею. Ми маємо дякувати нашим воїнам, які цю землю захищають за
тисячу кілометрів від нас, за те, що сьогодні маємо можливість у мирі і добрі
святкувати й працювати. Дякую господарям, які виростили цей врожай, адже
кожен із вас знає, яка це нелегка щоденна праця. Добра вам, здоров’я, усіх
гараздів», – звернувся до гостей та організаторів фестивалю голова Львівської
ОДА Олег Синютка.

На «Габузовій осені» учасники зможуть скуштувати гарбузової каші, печеної
картоплі, фасолевої зупи та посмакувати іншими дарами осені.

Окрім того, у програмі фестивалю – виставка-продаж найкращої
сільськогосподарської продукції Жовківського району; презентація овочевої кухні
«Від гарбуза до квасолі»; бренд-шоу та концертна програма за участю колективів з
Індії, Алжиру, Житомирщини, Тернопільщини, Київщини, Львівщини, творчих
колективів Жовківського району; спортивні ігри та конкурси.

Гості фестивалю також можуть придбати різні сорти картоплі, цибулі, моркви,
інших овочів.

Джерело: www.loda.gov.ua
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Пасічники Львівщини обговорили 

актуальні питання галузевого розвитку 

10 жовтня члени Львівського Братства Пасічників «РІЙ» обговорили
актуальні питання розвитку бджільництва і визначили кроки необхідні для
динамізації розвитку галузі.

Із презентаційною інформацією до учасників зустрічі звернувся представник
Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, який
відзначив основні питання співпраці державної інституції із бджолярами області.
Він звернув увагу на заходи необхідні для попередження отруєння бджіл, а також
розповів про механізм налагодження ефективної співпраці із фермерами.

Голова товариства бджолярів Микола Грибок відзначив потребу посилення
співпраці з Держпродспоживслужбою області для проведення системної
інформаційної кампанії для агровиробників про інструменти співпраці із
пасічниками регіону. Важливо також систематично поширювати інформацію про
заборонені до використання агрохімічні засоби, які шкодять розвитку пасічництва,
а згодом впливають і на зниження врожайності сільськогосподарських культур
через недостатнє запилення.

В рамках зустрічі бджолярі області дізналися актуальну технологічну
інформацію щодо підготовки пасік до зимового періоду і навчальні проекти
співпраці із Польщею та Білоруссю, які дозволять розширити обмін досвідом.

Наприкінці навчальної зустрічі голова Братства Пасічників «РІЙ» Микола
Грибок в урочистій атмосфері вручив членські квитки чотирьом новим членам
братства, які прагнуть ефективно господарювати і підтримувати європейські
традиції розвитку бджільництва на Львівщині.
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Фермерське господарство 

Львівщини започаткувало акцію

«Збери яблука сам»

Кожен охочий самостійно може зібрати яблука на власний смак і придбати їх
за оптовою ціною у фермера.

У фермерському господарстві «Ярко», що у місті Звенигород
Пустомитівського району, триває акція «Збери яблука сам». Відтак, кожен охочий
самостійно може зібрати яблука на власний смак і придбати їх за оптовою ціною у
власника господарства.

«Ідея акції виникла спонтанно. Я хотів запропонувати людям можливість
приїхати самому і нарвати собі таких яблук, які їм смакують, подобаються і разом
з тим активно провести свій відпочинок. Я старався не зривати повністю той чи
інший сорт, а залишати його в асортименті, щоб люди, які приїдуть мали змогу
спробувати всі різновиди яблук», – розповів фермер.

Ярослав Кардаш утримує яблуневий сад площею 9 гектарів. Посадку саду
фермер розпочав 2003 року.

«Тут посаджено кільканадцять сортів різних яблук починаючи від літніх
закінчуючи пізніми зимовими сортами. Серед них – айдаред, гала, ліголь, аріва,
мутсу, глостер, топаз, богемія голд. У промислових садах рідко ростять таку
чисельну кількість сортів. Я сам за фахом біолог і мене завжди цікавило
різноманіття, тут у нас не було поширене садівництво, а мені хотілося
випробувати сорти, які найбільше підходять для цієї території», – пояснив
Я. Кардаш.

За словами заступника директора департаменту агропромислового розвитку
Львівської ОДА Павла Дигдала, фермерське господарство «Ярко» – перше на
Львівщині господарством яблучного напрямку, яке проводить таку акцію.

«Всього у Львівській області є 62 господарства різної форми власності, які
займаються садами. З них 36 – це фермерські господарства, в обробітку яких є 290
гектарів садів. Туристичною діяльністю, яку розпочало господарство «Ярко»,
займаються лише декілька. Це ФайнаBerry (суниця садова), кооператив у Жовкві,
який вирощує малину. Такі акції є надзвичайно важливі, адже це можливість для
людей приїхати нарвати собі яблук, продивитись, в яких умовах вони
вирощуються, що це екологічно чистий продукт, з користю провести час, а також
популяризувати продукцію наших фермерів», – розповів П.Дигдало.

Відзначимо, що для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у
військовому госпіталі, фермери Львівщини передали тонну яблук



11

2018 / № 19 (90)

Джерело: www.loda.gov.ua

ГРАФІК

роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги

по населених пунктах Головного територіального управління юстиції 

у Львівській області на період  жовтень -листопад 2018 року

№ Дата

виїзду

Назва населеного пункту, 

район, місце організації 

мобільної точки доступу

Персональний склад групи

1 23.10.

2018

Підберізцівська ОТГ 
Пустомитівського
р-ну, с. Підберізці, 
вул.Т.Шевченка, 25

- Грень Т.Я. (начальник Головного територіального управління юстиції у
Львівській області);
- спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації/спеціаліст відділу
взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів

2
30.10.

2018

Новокалинівська ОТГ 
Самбірського р-ну
м. Новий Калинів, 

площа Авіації, буд. 1а

- Шепега В.В. (начальник відділу взаємодії з суб'єктами державної
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів);
- спеціаліст відділу ВСДРПКДР

3 06.11.

2018

Великомостівська ОТГ 
Сокальського р-ну
м. Великі Мости,  

вул. Шевченка, буд. 6

- Адамська І.П. (начальник відділу розгляду звернень та забезпечення
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації);
- спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

4
13.11.

2018

Щирецька ОТГ 
Пустомитівського р-ну

смт. Щирець, 
площа Ринок, 8

- Грень Т.Я. (начальник Головного територіального управління юстиції у
Львівській області);
- спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації/спеціаліст відділу
взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів

5
20.11.

2018

Рудківська ОТГ 
Самбірського р-ну

м. Рудки, 
площа Відродження, 

буд. 1

- Адамська І.П. (начальник відділу розгляду звернень та забезпечення
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації);
- спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

12 жовтня Центральна виборча комісія України призначила вибори
в об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня.

У Львівській області вибори наприкінці грудня відбудуться у п’яти ОТГ:
Бібрській, Зимноводівській, Лопатинській, Меденицькій та Радехівській. Про
це повідомляє Офіс реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст
України.

У Львівській області вибори 

наприкінці грудня відбудуться

у п’яти ОТГ

Джерело: www.portal.lviv.ua



12

2018 / № 19 (90)

Джерело: www.iec-expo.com.ua

Контактна особа: Катерина Олинець, (032) 2355623 ; e-mail: vhp_lviv@ukr.net

Програма виїзного засідання Львівського економічного форуму на тему:

«Аграрна Львівщина в експортних потоках світу»

02 листопада 2018 року

м. Львів, вул. Клепарівська, 18

Культурно-мистецький центр «Львіварня».

10:00-11:00 Реєстрація.  Вітальна кава
11:00-11:10 Урочисте відкриття. Вітальне слово

11:10-11:30 «Світові тенденції та можливості українських товаровиробників у експорті 

аграрної продукції» 

11:30-12:10 Сесія: Можливості та вимоги до експорту аграрної продукції в країни ЄС

12:10-13:00 Сесія: Можливості та вимоги до експорту аграрної продукції в США та Канаду  

13:00-13:30 Кава-перерва

13:30-14:10 Сесія: Можливості та вимоги до експорту аграрної продукції в країни Азії

14:10-15:00 Сесія: Можливості та вимоги до експорту аграрної продукції в країни 

15:00 Фуршет
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Реєстрація учасників: www.galexpo.com.ua/agro
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Помилки у звітності ЄСВ 

призводять до втрати страхового стажу 

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області
повідомляє, що у зв’язку із допущеними помилками при формуванні оновленого
звіту ЄСВ за серпень 2018 року, станом на 01.10.2018 р. до Реєстру застрахованих
осіб не внесено інформацію про заробіток та страховий стаж майже 2,3 тисяч осіб
із 298 звітів страхувальників, які знаходяться в статусі «Помилка завантаження».

Зверніть увагу! Наслідком допущених помилок в звітності ЄСВ є відсутність
відомостей у реєстрі застрахованих осіб або недостовірні дані, які прямим чином
впливають на правильність обчислення страхового стажу, розрахунок розміру
пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших соціальних виплат.

Хочемо зазначити, що саме наявність необхідних років страхового стажу
визначає сьогодні право особи на пенсійне забезпечення. Адже з 1 січня 2018 для
виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 25 років страхового стажу.
І кожного року кількість необхідних років страхового стажу буде збільшуватися на
1 рік та 1 січня 2028 року становитиме 35 років.

Тому, просимо роботодавців не зволікати та перевірити достовірність поданої
звітності ЄСВ, а у разі виявлення помилок – усунути їх та подати виправлені звіти
до органів фіскальної служби для своєчасного завантаження інформації про Ваших
працівників до Реєстру застрахованих осіб. Від правильності заповнення
зазначеної звітності залежить страховий стаж застрахованих осіб.

Щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і
недостовірності даних та мати впевненість на одержання справедливо заробленої
пенсії, Пенсійний фонд надає можливість кожній особі перевіряти інформацію про
власний страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові
внески, в її персональній обліковій картці.

Ознайомитись з даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку
відомостей Ви можете в органах Пенсійного фонду України при пред’явленні
паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків. або зареєструвавшись на Веб-порталі електронних послуг
Пенсійного фонду України.

Зручно також скористатись послугою СМС-інформування.

Наталія Лужецька, начальник управління

інформаційних систем та електронних

реєстрів головного управління Пенсійного

фонду України у Львівській області
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Джерело: www.me.gov.ua

Як зареєструватися на Веб-порталі або підключити 
послугу СМС-інформування?

Передбачено два способи:
Необхідно особисто звернутися до органу ПФУ та подати заяву для

реєстрації на Веб-порталі електронних послуг або на отримання інформаційного
СМС-повідомлення.

Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП, який
знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка чи жорсткий диск Вашого
комп’ютера або на електронному пенсійному посвідченні)) на порталі Пенсійного
фонду (http://portal.pfu.gov.ua).

Реєстрація на Веб-порталі здійснюється тільки один раз! Надалі доступ до
електронних послуг, які передбачають персоналізований доступ (одержання
виписок, надсилання запитів, скарг, запис на прийом тощо), здійснюється після
авторизації на порталі.

У разі виникнення запитань, просимо звертатись до головного
управління Пенсійного фонду України у Львівській області за адресою:
вул. Митрополита Андрея, 10, м.Львів, 79046 (тел. 255-45-34) або до сервісних
центрів Фонду в районах та містах.

З листопада товарні вагони

здаватимуть в оренду через 

аукціони «Прозорро.Продажі»

ПАТ «Укрзалізниця» уклало договір із ДП «Прозорро.Продажі» та в рамках
пілотного проекту з листопада почне здавати в оренду товарні вагони через
електронну систему «Prozorro.Продажі».

На електронні торги планується виставляти 5% порожнього парку вагонів, за
їхніми результатами визначатиметься ціна для всього парку вагонів за видами на
певну дату

Крім оренди вагонів, договір також передбачає проведення електронних
аукціонів щодо відчуження, передання в користування та оренду майна
«Укрзалізниці».

Національний перевізник також розробляє додаткові напрями використання
електронних аукціонів.
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Жінкам в Україні належить на                 

1,9 млн га землі більше, ніж чоловікам

Україна вже запровадила низку інструментів, які покращили ситуацію в
земельних відносинах.

Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства
України Олена Ковальова під час презентації «Моніторингу земельних відносин в
Україні, 2016-2017: відкриті дані про земельні ресурси».

На сьогодні, за даними моніторингу, 479 ОТГ отримали у власність майже
940 тис. га.

Корисною є інформація моніторингу, що в період з липня 2015 року по
червень 2017 року було здійснено 3623386 транзакцій зі зміною власника або
користувача. В структурі сільськогосподарських земель переважали транзакції,
пов«язані з орендою земель – 76,1%, спадщиною – понад 18,3%, даруванням –
понад 3%, купівлею-продажем – 3,1%, міною-даруванням – 1,6%, емфітевзисом –
0,8% та лише 0,05% – на іпотеку», – зазначила Олена Ковальова.

В «Моніторингу земельних відносин в Україні, 2016-2017: відкриті дані про
земельні ресурси» вперше оцінено стан гендерної рівності у земельних
відносинах на рівні областей та районів. Серед усіх землевласників України
у 2017 р. жінкам належить на 560 тис. земельних ділянок, або на 1,9 млн га
більше, ніж чоловікам.

Джерело: www.agroportal.ua

Плата за сільгоспземлі в 2017 році 

зросла на 9,3% 

Плата за сільськогосподарські землі в вигляді податків та оренди в2017 році
зросла на 9,3% порівняно з 2016 роком – до 26 млрд 376 млн грн.

Про це йдеться в статистичному щорічнику Світового банку «Моніторинг
земельних відносин в Україні: 2016-2017».

Середній розмір єдиного податку за 1 га сільгоспугідь в Україні в 2017 році
зріс на 73 грн проти 2016 року – до 249 грн. Водночас задекларована площа
сільгоспугідь, з яких сплачувалися податки, а також кількість платників податків,
зменшилися.

Середня нормативна грошова оцінка (НГО) ріллі і покладів в Україні на
січень-2018 склала 27,5 тис. грн/га, багаторічних насаджень – 75,5 тис. грн/га,
природних сіножатей – 13,9 тис. грн/га, природних пасовищ – 10,7 тис. грн/га.
Середня НГО земель рекреаційного призначення склала 1 млн 11,6 тис. грн/га.
З липня 2015 року до червня 2017 року здійснено 3,6 млн транзакцій із
сільгоспземлями – 89,5% від загальної кількості транзакцій.
Джерело: www.agrotimes.net
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Допомога по безробіттю надається громадянам у разі втрати заробітної
плати (грошового забезпечення) або інших доходів внаслідок втрати роботи через
незалежні від них обставини.

На допомогу по безробіттю може претендувати застрахована (офіційно
працевлаштована) особа.

Реєстрація безробітних проводиться центром зайнятості за особистою заявою
особи і призначається з восьмого дня після реєстрації.

Перелік документів, потрібних для реєстрації, можна переглянути на
офіційному сайті Державної служби зайнятості.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої
заробітної плати (доходу) і залежно від страхового стажу:

- до 2 років – 50 відсотків;
- від 2 до 6 років – 55 відсотків;
- від 6 до 10 років – 60 відсотків;
- понад 10 років – 70 відсотків.
- мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1440 грн.
Залежно від тривалості безробіття, визначена допомога по безробіттю

становить:
- перші 90 календарних днів – 100 відсотків;
- протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;
- у подальшому – 70 відсотків.
Люди, які мають страховий стаж менший за шість місяців, або були звільнені

з попереднього місця роботи за некомпетентність мають право на допомогу в
розмірі 544 грн.

Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 липня – 1841 гривня).

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати
360 календарних днів протягом двох років.

А для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладах чи звільнилася із строкової
військової служби – 180 календарних днів.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) –
не може перевищувати 720 календарних днів.

Хто має право отримати 

допомогу по безробіттю
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Джерело: www.oblrada.lviv.ua

Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості необхідних

документів;
2) встановлення факту зайнятості особи;
3) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
4) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої

реєстрації, що припинена на підставі, зокрема: встановлення факту подання
особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення
про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального
забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце
протягом періоду реєстрації; встановлення факту виконання безробітним
оплачуваної роботи (надання послуг); припинення професійного навчання за
направленням центру зайнятості без поважних причин.

У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу
безробітного особа може оскаржити та повторно подати заяву про надання
зазначеного статусу не раніше, ніж через сім календарних днів.

Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до Єдиного контакт-центру
системи безоплатної правової допомоги 0800213103.

Джерело: www.minagro.gov.ua

Мінагрополітики оприлюднило 

новий законопроект

12 жовтня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та
продовольства України оприлюднено проект Закону «Про внесення змін до
Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Зокрема, законопроектом передбачено створення Державного виплатного
агентство як бюджетної установи, яка відноситься до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та
з питань продовольчої безпеки держави.

11 жовтня оприлюднено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження
Методики польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку».
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Інформація для агровиробників Львівської області 

про актуальні тендерні пропозиції  в системі «РroZorro»

№

Код Товар

Очікувана 

вартісь, 

тис грн

Кінцевий термін 

подання
Найменування замовника

1
3e72e8bcf3c242ad8ea883aa866e55d9

Овочі

коренеплідні, буряк
175,5 19 жовтня 2018

Регіональна філія «Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця»

2

af4cfe0020ac4112b5a32949307136ba
Картопля харчова

(велика)
54 22 жовтня 2018

Теребовлянський психоневрологічний

будинок-інтернат

3
3edbcef144ce4aafb329fbb8d56db800 Овочі 63,5 22 жовтня 2018

КЗ ЛОР "Созанський психоневрологічний

інтернат"

4
387ce741f9464dbb81915558a91a96fe

Картопля

продовольча
195 23 жовтня 2018 Військова частина 9971

5
2a299a133fa34286b9925f3fcb7ffc4b Картопля 43 24 жовтня 2018

Комунальний заклад Львівської обласної

ради "Львівська обласна клінічна

психіатрична лікарня"

6
b7dedb1fad6f484cb3488578b8da883e Овочі 190,6 24 жовтня 2018

Комунальний заклад Львівської обласної ради 

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий 

медичний центр»

7

b5a31475ac644aebac850319d14900fe

Капуста білоголова свіжа

середньостиглих та 

пізньостиглих сортів, 

цибуля ріпчаста, морква, 

буряк столовий

182 24 жовтня 2018
Комунальний заклад Львівської обласної ради 

"Львівська обласна клінічна психіатрична

лікарня"

8
6c209ec02cc942d09cf49c7b9dfb2e2c Картопля 76,5 24 жовтня 2018 Стрийська центральна районна лікарня

9
7039aef5250a4b5cafdab306393f03fa Овочі 127,5 25 жовтня 2018 Стрийська центральна районна лікарня

10
23824315706c4a70964332221bdf62c5

Овочі урожаю 

2018 року
200,6 27 жовтня 2018

Державна установа "Львівська установа

виконання покарань (№19)"

Джерело: www.prozorro.gov.ua

11

a500f6c13f9f41c9b98fa0d6072d5688
Картопля урожаю 

2018 року
265,9 27 жовтня 2018

Державна установа "Львівська установа

виконання покарань (№19)"

Джерело: www.iec-expo.com.ua
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Актуальна інформація про порядок зміни 

цільового призначення земельної ділянки

Міністерство юстиції України презентувало інформаційно-навчальний
відеоролик із серії «Знай своє право на землю» про порядок зміни цільового
призначення та реєстрація прав на земельні ділянки.

Цільове призначення земельної ділянки відіграє важливу роль при реалізації
громадянами своїх прав на неї та в дотриманні передбачених законодавством
обов’язків. Зокрема, воно окреслює, яким чином допустимо її використовувати.
Цільове призначення земельної ділянки зазначалися в державних актах на право
власності на земельні ділянки, які видавалися до 01 січня 2013 року.

Згідно зі статтею 19 Земельного кодексу України землі в Україні поділені на
категорії за основним цільовим призначенням. Всього на сьогодні існує дев’ять
категорій земель: 1. сільськогосподарського призначення; 2. житлової та
громадської забудови; 3. природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення; 4. оздоровчого призначення; 5. рекреаційного призначення;
6. історико-культурного призначення; 7. лісогосподарського призначення; 8.
водного фонду; 9. промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін.

Основними нормативно-правовими актами, що визначають процедуру зміни
цільового призначення земель, є Земельний кодекс України, закони України
«Про землеустрій» та «Про Державний земельний кадастр» тощо. Процедура
зміни цільового призначення земель державної та комунальної власності
поділяється на такі етапи:

1. надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки уповноваженим органом;

2. розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та його
погодження в порядку, передбаченому статтею 1861 Земельного кодексу України;

3. державна експертиза проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у випадках, передбачених у статтею 9 Закону України «Про державну
експертизу землевпорядної документації»;

4. затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
зміна цільового призначення земельної ділянки проводиться органами,
визначеними статтею 122 цього Кодексу;

5. внесення змін до Державного земельного кадастру стосовно відомостей
про земельну ділянку про зміну її цільового призначення;

6. внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності

здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення
якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без
надання дозволу органом виконавчої влади.

Відео за посиланням: https://youtu.be/eILsl-YI5mg
Джерело: www.minjust.gov.ua

https://youtu.be/eILsl-YI5mg
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Половина врожаю картоплі в Україні 

втрачається при збиранні та зберіганні

Щорічно в Україні вирощують близько 21,5 млн тонн картоплі. При цьому
близько 60% врожаю згодовується худобі або втрачається в процесі збирання та
зберігання.

За останні 27 років частка виробництва картоплі домогосподарствами
України помітно зросла: з 71% до 98%. Частка картоплі, вирощеної в
спеціалізованих господарствах в різні роки коливається від 2% до 5%.

Один з важливих показників забезпечення ефективності картоплярства –
рівень середньої врожайності. В ЄС середньостатистична врожайність в
професійних господарствах досягає 33-34 т/га, а в Україні в минулому році вона
становила 40-45 т/га, в 2018 році багато господарств отримали врожайність
понад 50 т/га.

Наразі середня врожайність у господарствах населення в 2,5 рази менше,
ніж в сільгосппідприємствах. Причина – недотримання технології вирощування
та зберігання картоплі, недотримання сівозміни та відсутність сортооновлення.

На думку фахівців Української асоціації виробників картоплі, наша країна
повинна рухатися по шляху країн, що розвивають картоплярство: зменшення
виробництва в комерційному секторі при одночасному підвищенні
продуктивності площ, диверсифікації каналів збуту і збільшення частки
переробки.

Цьогоріч в Україні очікується високий урожай картоплі в господарствах
населення і дрібних виробників, де площі під культурою становлять в
середньому від 5 до 10 га. Урожайність в професійних господарствах
прогнозується на нечуваний рівні 46-50 т/га, що істотно вище ніж у минулому
році, коли вона становила 40 т/га.

Найнижчі показники в 25-27-30 т/га зафіксовані на окремих полях
Житомирської та Чернігівської областей, які локально тривалий час залишалися
без дощів.

Прогнозуючи вал картоплі сезону-2018, виробники очікують, що в сховища
будуть закладені обсяги більше, ніж в минулому році.

Джерело: www.superagronom.com
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Львівське Братство Пасічників «РІЙ» щомісяця проводить навчання пасічників
Львівське Братство Пасічників «РІЙ» щомісяця (кожна друга середа

місяця) у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці (м. Львів,

Проспект Шевченка,13) проводить навчання пасічників з актуальних питань

технологічних особливостей бджільництва. Початок зустрічі: 18.00 год.

Тематика зустрічей:

- технологія утримання пасік;

- виробництво продуктів бджільництва;

- організація виробництва та ефективність пасічництва;

- лікування хвороб бджіл;

- апітерапія;

- маркетингова діяльність в бджільництві.

Для участі запрошуються всі бажаючі
Контактна особа: Микола Грибок, тел. 0676731580 

Джерело: Львівське Братство Пасічників «РІЙ» 

В Україні запроваджують програму 

аграрних розписок для свинарів

Найбільший американський виробник обладнання для свинарства HOG SLAT
приєднався до проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Аграрні
розписки в Україні».Про це повідомили в українському представництві компанії.

Очікується, що перша аграрна розписка в свинарстві буде укладена вже
в цьому місяці. Поширюватиметься вона на комплекс обладнання виробництва
HOG SLAT.

Проект «Агарні розписки в Україні» впроваджує Міжнародна фінансова
корпорація (IFC) за підтримки урядів Швейцарії та України в партнерстві
з виробниками та постачальниками ресурсів для агропромислового виробництва.

Аграрна розписка – більш дешевий і простий в адмініструванні, порівняно
з банківським кредитуванням, фінансовий інструмент, заставою якого є майбутня
сільськогосподарська продукція (урожай чи тварини).

Реалізація проекту розпочалася в 2015 році в кількох пілотних областях.
Через три роки фінансовий інструмент розширився на всю територію країни.
На початковому етапі аграрні розписки використовувалися для вирощування
зернових та олійних культур. У 2017 році було видано першу розписку для
розвитку садівництва, у 2018-му – овочівництва.

Інструментом аграрних розписок можуть користуватися всі без винятку
сільгоспвиробники – від невеликих до агрохолдингів. За даними IFC, нині їх
оформляють переважно середні та дрібні господарства – 53% і 38% відповідно.

Джерело: www.pigua.info
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Електрогенерація на основі Сонця стає 

доцільною для сільських господарів

Василь Прусак, виконавчий директор     

ГО «Кластер Енергії»

Є технології, котрі забезпечують прогрес і стають масовими. І завжди є
початкові періоди, коли «нове» не сприймається через різні фактори: консерватизм,
стереотип, недалекоглядність, і твердження про «дуже дороге».

Мешканці сільських територій не бачать можливості господарської діяльності
без мережевої електроенергії. Електромережі є практично в кожному населеному
пункті. При цьому, кожне домогосподарство чи підприємство до недавнього часу
було «прив’язане» до монополіста і не мало іншого вибору для вибору шляхів
отримання електроенергії.

Вже кілька років в Україні зменшується монополія на електроенергію за
рахунок збільшення кількості нових сонячних електростанцій. Згідно
законодавства про «зелений» тариф» створюються великі промислові та менші
приватні сонячні електростанції.

Власники нових генеруючих потужностей з домашніх сонячних
електростанцій суттєво підвищують демократизацію суспільства. На ці
домогосподарствах вже не буде впливу монополістів та вони не будуть залежні від
адміністративного тиску влади. Їхня активність у створенні сонячних
електростанцій перевела їх в енергонезалежних учасників суспільства.

Вказані вище проекти передбачають досить тривалі процедури та
формальності, що стримує масове застосування сонячних фотоелектричних
панелей для генерування електроенергією в багатьох будинках і, навіть, в
квартирах.

Варто звернути увагу на те, що є варіанти початкового часткового зменшення
енергетичної залежності від монополістів для більшості населення. І такі варіанти
можуть бути фінансово-доступними і для сільських мешканців.

Для початкового зменшення залежності від електроенергетичних монополістів
практичним кроком стає встановлення мікроСЕС потужністю 600-1500 Вт. Цей
крок передбачає використання виробленої електроенергії тільки для забезпечення
роботи електроприладів домогосподарства і розраховується на зменшення
залежності від загальної монопольної електромережі до 30%. Електроенергія від
сонячних панелей буде поступати в мережу домогосподарства через власний
інвертор.



24

2018 / № 19 (90)

Відсоток «втечі» від монополіста залежить від
кількості електроенергії, котру використовує
домогосподарство. Є кілька варіантів для мікроСЕС щодо
використання виробленої електроенергії: 1 - вироблена
електроенергія без акумулювання використовується для
роботи електроприладів вдень, 2 – для прямого нагрівання
гарячої води в бойлері, 3 – комбіновані варіанти, коли
частина виробленої енергії буде акумулюватись, 4 –
використання енергії для роботи теплових помп «повітря-
повітря» або літніх кондиціонерів та інші.

Львівщина має шанс суттєво збільшити кількість
«енергетичних демократів». Цього року обласний бюджет
передбачив відшкодування домогосподарствам 10% при
встановленні вартості сонячних електростанцій і
передбачається збільшити ці відсотки. Є деякі міські та
районні програми з додатковими коштами для компенсації
таким домогосподарям.

1 МВт потужності сонячних електростанцій щороку !

Такий показник збільшення потужностей для незалежної генерації
електроенергії щорічно можуть забезпечити 900 домогосподарів. Протягом
25 років робота сонячної електростанції в кожного домогосподаря забезпечить
загальну відмову від купівлі електроенергії в монополіста на суму 40 млн грн.

Є багато іншого позитиву в такому рішенні: зменшиться
монополізм в генерації традиційної електроенергії;
зменшаться загальні викиди в атмосферу від газу чи вугілля на
великих електростанціях; покращиться стабільність роботи
електромережі в денний час за рахунок невеликих
«розпорошених» мікроСЕС.

ГО «Кластер Енергії» разом з кафедрою енергетики Львівського
національного аграрного університету допомагають домогосподарям
ознайомитися з особливістю роботи мікроСЕС та можливостями використати
отриману енергію, оцінити варіанти раціональної потужності мікроСЕС,
проводять ознайомлення з можливостями допомоги для домогосподарям від
обласної та районних програм.

В статті використано фото з інтернет ресурсів, котрі допомагають розширити
застосування сонячних електростанцій в Польщі. Широке впровадження
відновлювальних джерел енергії нашими близькими сусідами є хорошим
прикладом для українців.

https://www.teraz-srodowisko.pl/newsletter/redirect.php?data=c3BlY2lhbGV8MjJ8bmV3c3w1NDc5&user=NTAzNDEx
https://www.teraz-srodowisko.pl/newsletter/redirect.php?data=c3BlY2lhbGV8MjJ8bmV3c3w1NDc5&user=NTAzNDEx
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Чим вигідні мікроСЕС для сільських домогосподаств?

МікроСЕС збільшують якість роботи локальної лінії електропередач на тій
вулиці, де приєднана така станція. Адже будинок власника «залишить» в
електромережі частину енергії для сусідів, що стабілізує рівень напруги. І при
цьому, «покращення» відбувається без «витягування» коштів з мешканців для
реконструкції самої електромережі.

Щоб зрозуміти роботу мікроСЕС, розглянемо роботу станції потужністю 1
кВт. Для цієї потужності можна підібрати сонячні панелі таких варіантів: 4 панелі
по 250 Вт або 3 панелі по 335 Вт. Розміри панелей знаходяться в межах 1м х 1,8
м. Ці панелі приєднуються до мережевого інвертора потужністю 1 кВт, а далі
вихідні проводи інвертора приєднуються до внутрішньої мережі
домогосподарства.

Вдень буде вироблятися і використовуватись від 0,5 до 4 кВт*год
електроенергії. Ця кількість залежить від пори року і погоди. Для раціонального
використання виробленої сонячної електроенергії, необхідно провести детальний
розрахунок потужності мікроСЕС на стадії вибору станції. Потужність станції не
має бути великою і повинна віддавати всю вироблену енергію в денний час для
конкретного домогосподарства. Для деяких домогосподарств доцільно буде
передбачити переведення на денне споживання роботи електричного бойлера,
пральної машини, мультиварки і т.п.

Протягом 25 років домогосподарство щорічно не буде платити за 800-1100
кВт*год електроенергії від монополіста, тобто «відмовиться» від 20 тисяч
кВт*год, котрі будуть забезпечені для домогосподарства від власної мікро-
сонячної електричної станції.

Дуже хороший шанс мають мешканці Львівщини для того, щоб протягом
року забезпечити собі можливість отримувати вказану вище економію. Для цього
домогосподар може використати відшкодування вартості мікроСЕС від обласної
програми, отримати кошти в банку для розтермінування виплат на 9-10 місяців
(по 2200 грн). Є ще затрати на кріплення та проводи, котрі повинен забезпечити
домогосподар.

Та вже з першого місяця буде економія до 30% електроенергії. Це стартовий
варіант для зміни попередніх світоглядних та мотиваційних принципів. Адже
стало зрозуміло, що для стримування змін клімату є необхідність переведення
енергії на відновлювальні джерела і, при цьому, необхідно змінювати і власну
поведінку та переосмислити оцінку швидкої «окупності» вкладення коштів в
майбутнє.



26

2018 / № 19 (90)

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

27338 4621885800:06:000:0239 34.0065 Львівська область, Золочівський район, 

тер.Почапівської сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства

08.11.2018 

11:00 

27350 4621885800:06:000:0240 17.6112 Львівська область, Золочівський район, 

тер.Почапівської сільської ради 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

08.11.2018

11:00 

27354 4621886400:14:000:0199 10.2737 Львівська область, Золочівський район, 

територія Сасівської сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства

08.11.2018 

11:00 

27355 4621886400:14:000:0198 12.9215 Львівська область, Золочівський район, 

територія Сасівської сільської ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства

08.11.2018 

11:00 

27184 4623082800:04:000:0149 6.3100 Львівська область, Миколаївський район, 

Горішненська сільська рада (за межами 

населеного пункту)

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

06.11.2018 

11:00

27185 4623082800:04:000:0144 2.1000 Львівська область, Миколаївський район, 

Горішненська сільська рада (за межами 

населеного пункту)

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

06.11.2018 

11:00 

27195 4623086600:02:000:0197 41.7421 Львівська область, Миколаївський район, 

Раделицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

06.11.2018

11:00 

27214 4623083600:12:000:0005
17.7706

Львівська область, Миколаївський район, 

Держівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

06.11.2018

11:00 

27220 4623680800:06:000:0387 18.3563 Львівська область, Пустомитівський

район, Верхньобілківська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

06.11.2018

11:00 

27399 4621888000:01:018:0002 7.0000 Львівська область, Золочівський район, 

с. Червоне

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

12.11.2018

11:00

27470 4624281200:07:000:0382 57.2166 Львівська область, Самбірський район, 

Новокалинівська міська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

13.11.2018

11:00

27474 4624282200:08:000:0324 7.3102 Львівська область, Самбірський район, 

Воютицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

13.11.2018 

11:00

27459 4620981800:05:000:0010 15.0385 Львівська область, Городоцький район, 

Галичанівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

13.11.2018 

11:00

27460 4620981800:01:000:0078 11.3646 Львівська область, Городоцький район, 

Галичанівська сільська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

13.11.2018

11:00

27465 4621887600:18:000:0314 17.7894 Львівська область, Золочівський район,

на території Струтинської сільської ради

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

13.11.2018 

11:00

27468 4624285200:15:000:0487 7.5190 Львівська область, Самбірський район, 

Вільшаницька сільська рада 

(Монастирецька сільська рада) 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

13.11.2018 

11:00

27588
4625110100:01:000:0028

25.5000 Львівська область, Старосамбірський

район, Старосамбірська міська рада

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

15.11.2018 

11:00

27591 4624582700:02:000:0058 3.9289 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада (за межами 

населеного пункту)

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

15.11.2018 

11:00

27596
4624582700:02:000:0057

5.8171 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада (за межами 

населеного пункту)

Для ведення товарного 

сільськогосподарського

виробництва

15.11.2018 

11:00
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Особливості зберігання бульб 

насіннєвої картоплі

Зберігання насіннєвого матеріалу картоплі від осіннього збору до весняної
пори – це важливий і відповідальний виробничий етап, на який впливають такі
основні фактори зовнішнього середовища як: температура, вологість,
концентрація кисню і вуглекислого газу, світло та інше.

Після збирання урожаю картоплі, бульби необхідно витримати протягом двох
тижнів у невеликих кагатах ємністю до 5 т, бажано при температурі не нижче
15°С, прикриваючи його соломою. Цей період ще називають лікувальним. Під час
нього шкірка у картоплі твердне та озеленюється (накопичується соланін), такі
бульби краще зберігаються, менше пошкоджуються хворобами та шкідниками.
Після проходження лікувального періоду насіннєвий матеріал сортують,
видаляючи хвору та механічно пошкоджену.

Насіннєву картоплю зберігають у спеціалізованих сховищах, які обладнані
відповідними системами вентиляції і обігріву.

Перед закладкою картоплі на зберігання в складі обов’язково потрібно
провести дезінфекцію. Для зменшення ризиків появи фомозного або фузаріозного
ураження бульб в сховищі, перед закладанням насіння на зберігання його
протруюють фунгіцидом. Цей агрозахід дає можливість якісніше зберегти
посадковий матеріал. Протягом перших 25-30 днів картоплю у складі зберігають
при температурі 12-15°С, а потім поступово її знижують до 2-4°С і підтримують її
на такому рівні до весни. Будь-яке відхилення температури зберігання від
оптимальної негативно впливає на схожість і врожайність картоплі. Оптимальна
відносна вологість повітря в картоплесховищах має становити 90-95%. Також
шкідливо впливає на життєздатність бульб незбалансований вміст газів. Бажано
щоб вміст вуглекислого газу в сховищі становив не більше 5%, а кисню не менше
16%.

Існує декілька способів зберігання насіннєвої картоплі в сховищах: в мішках,
у ящиках, у контейнерах і насипом.

При зберіганні насипом раціональніше використовується площа сховища, але
немає проходів та проїздів, значно збільшуються втрати під час зберігання,
внаслідок поганого проходження повітря у верхні шари насипу.

Більш зручним і практичним способом зберігання – є зберігання картоплі в
тарі. При такому способі є можливість механізувати вивантаження і навантаження
картоплі, а також поліпшити зручність зберігання і перевезення бульб. При
зберіганні насіннєвої картоплі в контейнерах втрати менші, якість бульб
знижується не так сильно в порівнянні із зберіганням насипом. Важливо
розміщати тару з насіннєвим матеріалом в складі таким чином, щоб при цьому
була гарна циркуляція повітря.
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Відразу після надходження посадкового матеріалу в склад розпочинають
активне вентилювання, щоб просушити поверхню бульб і видалити залишки
вологи. Слід зазначити, що для правильного зберігання вентиляція є ключовим
фактором, так як вона впливає на температуру, вологість та склад повітря.

В разі гарної якості бульб після зимового зберігання та відсутності
проростання за 10-15 днів до завершення зберігання температуру в сховищі
поступово піднімають до 8-10°С, щоб вивести посадковий матеріал картоплі зі
стану спокою та дати їй можливість прорости. Якщо на бульбах є великі
паростки, то їх краще видалити під час сортування.

Процес зберігання такий же важливий для отримання якісного посадкового
матеріалу, як і процес вирощування. Тому йому слід приділяти максимум уваги.

Джерело: www.consumer.gov.ua

Організатори події: ОРСП «Шувар» та Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК)

Подія буде проходити, за підтримки Департаменту агропромислового комплексу

Львівської ОДА.

Місце проведення: ОРСП «Шувар», вул. Хуторівка, 4-Б, початок в 09.40 год.

Для участі в події, будь ласка, зареєструйтесь за посиланням: https://goo.gl/iERwzq

https://goo.gl/iERwzq
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Як перейти на сталий розвиток 

у сільському господарстві

Як поєднати прагнення до максимального прибутку з інтересами спільнот і
збереженням довкілля та забезпечити стійкість свого бізнесу в майбутньому.
Про це власний погляд інформаційному ресурсу landlord.ua представив
Санджей Сетхі, директор з питань сталого розвитку Phoenix Group, ОАЕ.

Зараз досить небагато людей, зокрема і представників аграрної галузі,
розуміють, що означає сталий розвиток сільського господарства. Це новий термін,
а сталий розвиток аграрної та продовольчої сфери – новий глобальний тренд.
Кінцевий варіант визначення цього поняття ще залишається справою майбутнього.
Під сталим розвитком ми розуміємо поєднання трьох платформ, трьох щаблів:
доходу, людей і планети.

Так, будь-який бізнес націлений на отримання прибутку. Під планетою
мається на увазі навколишнє середовище. І йдеться про людей, які працюють на
вас, людей, що не є частиною вашої компанії, але можуть бути постачальниками та
клієнтами, людей, які передали вам землю в оренду чи лізинг, це можуть бути
спільноти, ферми, школи, лікарні тощо.

Будь-який бізнес, який отримує дохід, але не враховує двох інших факторів, не
може вважатися сталим. Наведу простий приклад – що трапиться, якщо я куплю
кілограм винограду та з’їм його сам, не поділюся з родиною? Це дрібниця, але мої
рідні перестануть мені посміхатися і гірше буде тільки мені самому. Тобто у житті
ми робимо багато для сталості, але не визначаємо це як термін.

Якщо завтра наші покупці будуть занепокоєні, що у Чорноморському регіоні
зростає рівень онкологічних захворювань, і хвилюватимуться, що тут перевищений
рівень пестицидів, то ми будемо закуповувати для них зерно в іншому місці.
Є термін MRL (maximum residue limit) – максимальний рівень залишку. Він
показує, яка кількість хімічних речовин, що використовують аграрії, потрапляє на
стіл у складі готових продуктів.

В Україні ми обробляємо 22 га землі в Одеській області, і я знаю, як важко
змінити свідомість фермерів і переконати їх використовувати менше пестицидів.
Нам кажуть: «Це погіршить нашу врожайність і вплине на дохід підприємства».
Але ж дослідження доводять: якщо не використовувати агрохімію останні 22 дні,
це не вплине на врожайність. Наприклад, у В’єтнамі дотримуються цього правила,
мають нормальні показники MRL, а ми отримуємо звідти якісну продукцію, за яку
пропонують гарну ціну.

Таким чином ми вже поєднали дві платформи — отримання доходу і людей,
споживачів.
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Джерело: www.landlord.ua

Можна піти далі – наприклад, якщо я буду використовувати для поливу
питну воду, якої не буде більше ні в кого в регіоні? Я можу мати на це юридичне
право, але чи буду я мати право соціальне? Адже я повинен враховувати інтереси
спільноти, що живе у місцевості. Це мої робітники і мої споживачі. І це вже
напряму пов’язане з питанням дбайливого ставлення до довкілля, як і
використання пестицидів. Ми всі бажаємо споживати якісні продукти, мати
якісну питну воду і жити в якісному середовищі. Так ми виходимо на третій
рівень – планету, збереження середовища у глобальному розумінні.

Прагнути до сталого розвитку – означає вчитися правильному землеробству,
оптимальній організації ланцюга постачання та переробки. Закуповувати
продукцію тільки у компаній, які підтримали принципи сталого розвитку,
формувати робочі місця, не вирубувати ліси, раціонально використовувати водні
ресурси. Таким чином можна зберегти своє майбутнє. Адже ми хочемо бути
впевнені, що через п’ять, 10 чи 15 років зможемо і далі працювати, користуватися
родючими землями, мати фахових робітників і отримувати дохід. Тому наш
слоган мусить бути таким: «живи сам і дай жити іншим».

Джерело: www.stryiorganicfest.info
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18 жовтня на Пустомитівщині  

відбудеться семінар 

присвячений енергоефективності

18 жовтня у с. Зубра (Пустомитівський район Львівської області) відбудеться
семінар на тему: «Комплексний підхід до енергоефективності в об’єднаній
територіальній громаді».

Організатори семінару: регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха
Еберта в Україні, ГО «Енергійна країна» та Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України.

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження
запрошує представників об’єднаних територіальних громад, районних державних
адміністрацій, керівників закладів комунальної форми власності, головних
інженерів закладів комунальної форми власності та всіх зацікавлених осіб до
участі в заході.

В програмі семінару:
• технічні та організаційні інструменти впровадження проектів

енергоефективності;
• техніко-економічне обгрунтування проектів у сфері енергозбереження;
• інструменти підтримки з боку державної влади;
• залучення міжнародної матеріально-технічної допомоги;
• програми підвищення енергоефективності місцевих рад та об’єднаної

громади.
Початок реєстрації о 09:30.
Місце проведення – народний дім с.Зубра (вул. І.Франка).
Участь у семінарі безкоштовна за умов попередньої реєстрації.
Для реєстрації необхідно відправити лист з іменами, контактними даними та

посадами учасників на адресу: ek.ua@ukr.net та maria.koval@fes.kiev.ua
Джерело: www.loda.gov.ua

Джерело: www.ppv.net.ua
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Капуста броколі 32,00 33,50 35,00

Кабачок 16,00 16,50 17,00

Капуста білоголова 6,00 6,50 7,00

Баклажан синій 10,00 13,50 17,00

Картопля стандарт 3,00 3,10 3,20

Морква стандарт 7,00 8,00 9,00

Буряк столовий 6,50 7,20 8,00

Квасоля біла 30,00 32,50 35,00

Огірок корнішон 19,00 20,50 22,00

Кукурудза цукрова 19,00 20,50 22,00

Помідор сливка 18,00 19,00 20,00

Перець конусоподівбний
Білозерка

15,00 15,50 16,00

Цибуля ріпчаста жовта 6,00 8,00 10,00

Гарбуз 3,50 5,80 8,00

Часник 10,00 25,00 40,00

Гриб печериця 35,00 39,00 43,00

Віноград темний 8,00 19,00 30,00

Виноград білий 27,00 27,50 28,00

Диня 30,00 32,50 35,00

Фундук ядро 300,00 300,00 300,00

Яблуко Чемпіон 3,50 5,20 7,00

Яблуко Гала 3,50 4,80 6,00

Слива 5,00 9,00 13,00

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Баранина корейка на кістц 128,00 128,00 128,00

Індиче філе 145,90 145,90 145,90

Короп жив 65,00 75,00 80,00

Білий амур жив. 75,00 80,00 85,00

Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар”

Оптові ціни на продукцію  (станом на 16.10.2018 р.)  (1 кг/ грн.)

2018 / № 19 (90)
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Закупівельні ціни в Україні 

на 16.10.2018 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.

2018 / № 19 (90)

CPT

термінал,

грн

EXW

елеватори,

грн

CPT

переробник,

грн

FCA,

грн

CPT

термінал,

дол.США

FOB,

дол.США

DAF,

дол.США

CIF,

дол.США

Віка 6000

Висівки 

пшеничні
3700 111

Гірчиця 3000 18500

Горох 190

Гречка 6300 6050

Жито 1 клас 3558 3400 150

Жито 2 клас 3510 148

Жито 3 клас 3458 150

Жито 4 клас 135

Жом буряка гран 150

Зелений горох 8500

Коріандр 21500 21000

Кукурудза 5099 4532 4400 152 159 160

Льон 10700

Люпин 7199

Макуха соєва 320 300

мука 1 сорт 200

Нут 15000 15500

Просо 8833 9900

Пшениця 2 клас 6779 6146 5850 204 203

Пшениця 3 клас 6651 5999 5750 202 193

пшениця 5 клас 6475

пшениця 6 клас 6423 5687 5100 196

Соняшник 11100 9660 10000

Соняшник 

високоолеїновий
11792

Сорго біле 4567 4800

Соя 10013 10650 8900 340

Соя без ГМО 9600 360 155

Тритікале 3350

Ячмінь 7191 6332 6300 211 205
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення
Детальніша 

інформація

Форум AgroVin2018
25-26 жовтня 2018 р.

м. Вінниця,

Вінницька обласна

філармонія,

Хмельницьке шосе, 7

www.vin.gov.ua

ХІ-й Великий Карпатський

Фестиваль-ярмарок 

«Стрий Органік Фест

Осінь 2018»

26-28 жовтня 2018 р.
Львівська обл.,

м. Стрий
www.stryiorganicfest.info

Юридичний воркшоп

«Агробізнес 2018:

закриття сезону»

31 жовтня 2018 р.

м. Київ, Міжнародний

Виставковий Центр,

конференц-зала №4, вхід

1С, пав. №1 (цокольний), 

Броварський пр-т, 15

www.ucab.ua

Український бізнес 

форум 2018

19 листопада 2018 р. 
м. Київ, Конгресно-

виставковий центр,

Паркова дорога, 16а

www.ubf.international

Четверта спеціалізована 

виставка «Агро-СФЕРА»

22-24 листопада 2018 р. 
м. Одеса,

Одеський морський порт,

Виставковий центр
www.expo-odessa.com

Міжнародний форум 

«Інтенсивний сад-2018:

Інновації без помилок»

27-28 листопада 2018 р. 

м. Вінниця,

Вінницька обласна

філармонія,

Хмельницьке шосе, 7

www.agrotimes.net

Міжнародний форум 

«Промислове ягідництво

-2018»

29 листопада 2018 р.

м. Вінниця,

Вінницька обласна

філармонія,

Хмельницьке шосе, 7

www.agrotimes.net

VII Міжнародна 

виставка «Fresh 

Business Expo 2018»

4-6 грудня 2018 р. 
м. Київ, Міжнародний

Виставковий Центр,

Броварський пр-т, 15

www.freshbusinessexpo.com

X Міжнародна

конференція «Ведення

агробізнесу в Україні»

11 грудня 2018 р. м. Київ www.ucab.ua

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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