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Джерело:  Львівська Аграрна палата 

У Львові відкрили 

Консультаційно-дорадчий центр 

для аграріїв 

12 січня в Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА 
відбулося урочисте відкриття Консультаційно-дорадчого центру, фахівці і 
дорадники якого вже з 15 січня надаватимуть на систематичній основі 
консультативно-інформаційні послуги агровиробникам, членам особистих 
селянських господарств, представникам об’єднаних територіальних громад 
області та підприємствам харчової та переробної промисловості із різноманітних 
тематичних напрямів.  

Із вступним словом на церемонії відкриття виступили перший заступник 
голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, директор Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз,  директор                              
БО «Львівська аграрна дорадча служба Іван Паньків, президент Львівської 
Аграрної палати Павло Музика та інші.  

В рамках заходу відбулося також вручення посвідчень дорадників та 
експертів-дорадників виробникам, які пройшли навчання наприкінці минулого 
року.  Приємно також, що серед експертів-дорадників Львівщини є уповноважені 
Львівської Аграрної палати.  

Консультаційно-дорадчий центр у сфері агропромислового виробництва 
працює щотижня  9.00-17.00 год. за адресою:  м. Львів, пр. В. Чорновола, 57                               
(5 поверх),  тел.: +38 096-873-88-60. 

Детальніша інформація про тематичні напрями діяльності Центру розміщено  
в прикріпленому файлі.  
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Сучасні тенденції розвитку                               

кормовиробництва 

15-16 січня у Львівській торгово-
промисловій палаті в рамках «Навчального 
куpсу GMP+ Academy» проведено  
спеціалізований семінар компанії                      
МNC Group «Тенденції розвитку 
кормовиробництва». 

В рамках семінару експерт-аудитор компанії МNC Group Андрій Гужва  
розповів про сучасні тенденції та реформи в галузі кормовиробництва під впливом 
глобальних трендів і сучасні підходи до проведення сертифікації виробництва 
згідно міжнародних стандартів.  

Сертифікація кормів за схемою GMP+, на думку експерта, надає  бізнесу 
наступні переваги: 

- підвищує довіру споживачів до продукції; 
- забезпечує розширення вже існуючих ринків та вихід на нові; 
- формує репутацію виробнику як постачальнику якісної та безпечної 

продукції; 
- cприяє швидшому залученню іноземних інвестицій сертифікованими 

підприємствами. 
Андрій Гужва повідомив також, що на даний час вже 87 підприємств в Україні 

сертифіковані за вимогами GMP+, що вимагало виконання виробниками вимог 
щодо кращого ресурсного забезпечення і вміння ефективного використання 
потенціалу підприємств. 

У світі загалом налічується лише 450 сертифікованих аудиторів за вимогами 
GMP+, а тому попит на послуги подібних фахівців з боку  виробничих підприємств 
залишається високим. 

Учасники семінару також вивчили сучасні практики із сертифікації 
підприємств і розглянули практичні вправи щодо забезпечення безпечності в 
кормовому ланцюзі. 
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На початку січня  селі Королівка Бродівського району, відбулось відкриття 
реконструйованої сімейної молочної ферми. Господарство, в якому утримують     
14 корів, сімейна справа Ніни та Андрія Войтовичів. 

Ідея для подальшого розвитку сімейної справи з виробництва молока виникла 
у подружжя під час спілкування із працівниками Львівської аграрної дорадчої 
служби. Відтак господарі долучились до проекту «Розвиток молочного бізнесу в 
Україні» завдяки якому отримали сучасне обладнання для облаштування своєї 
ферми. 

Сімейна ферма є членом кооперативу «Покрова» Бродівського району, який 
сприяє розвитку малого сімейного бізнесу. 

Зазначимо, що минулоріч кооператив створив та відкрив у Бродах перший 
магазин, який реалізує продукцію членів кооперативу. Відтак мешканці 
Бродівщини мають можливість купити свіжу молочну продукцію за доступними 
цінами. 

У Бродівському районі відкрили 

реконструйовану сімейну молочну ферму 

Адреса проведення: Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»,                       

вул. Хуторівка, 4-Б,  конференц-зал.  

 

Джерело: www.organicbusiness.com.ua/create-organic-berries-farm  
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Джерело: www.organicbusiness.com.ua/create-organic-berries-farm/ 
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Джерело: www.agrotimes.net 
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Обсяги сільськогосподарської продукції 

на Львівщині зросли на 105,7% 

За попередніми розрахунками індекс виробництва валової 
сільськогосподарської продукції у 2017 році до попереднього року склав 105,7 %, 
в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 114,1%, господарствах 
населення – 101,1%. 

Приріст обсягів виробництва продукції рослинництва на 6,0% досягли за 
рахунок збільшення посівних площ та урожайності сільськогосподарських 
культур всіма категоріями господарств, а продукції тваринництва на 3,9 % – за 
рахунок збільшення обсягів виробництва у сільськогосподарських підприємствах. 

У 2017 році аграрії області збільшили виробництво олійних культур, 
цукрових буряків, картоплі, овочів, продукції вирощування свиней та птиці. 

Джерело: www.loda.gov.ua 

Cума коштів за програмою компенсації вартості техніки та обладнання 
зросла до 945 млн грн. 

Із визначених у Держбюджеті на 2018 рік 6,3 млрд грн на підтримку АПК, 
945 млн грн буде виділено на програму компенсації вартості техніки та 
обладнання. Порівняно з минулим роком сума фінансування на ці цілі зросла на 
42% (550 млн грн у 2017 році). 

Минулого року вітчизняні аграрії використали лише 24% програми 
компенсації вартості техніки, що становить трохи більше 134 млн грн. За цим 
механізмом  вітчизняні аграрії придбали близько 80 тракторів, 1 зернозбиральний 
комбайн і більше 2000 одиниць ґрунтообробної та посівної техніки на загальну 
суму 804,3 млн грн. 

Позиція комітету техніки УКАБ стосовно програми держпідтримки полягає у 
внесені змін до існуючого порядку розподілу коштів. Основне, що пропонують в 
УКАБ – розширити перелік техніки і обладнання, що підпадають під програму 
компенсації. «Маючи майже мільярд гривень на технічне переоснащення для 
виробників, сумнівно, що він буде використаний на 100 і навіть на 60% на ці цілі, 
зважаючи на рівень використання коштів минулого року. Тому ми пропонуємо 
розширити перелік техніки і обладнання, яке підпадає під програму компенсації. 
Наприклад, додати до нього БПЛА (безпілотні літальні апарати/дрони)  для 
сільського господарства або обладнання для елеваторного господарства»,                           
–  зазначив Олег Нестеров, координатор комітету техніки УКАБ. 
Джерело: www.ucаb.ua 

На компенсацію вартості техніки 

виділять мільярд гривень 
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Відповідно до п. 57 прим. 1 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу 
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – 
ПКУ) податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному 
реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 
201 ПКУ, реєструються з урахуванням вимог пп. 200 прим. 1.3 та 200 прим. 1.9 
ст. 200 прим. 1 та п. 201.10 ст. 201 ПКУ не пізніше 2 січня 2018 року, крім: 
    - податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких станом на                             
1 грудня 2017 року не подані пояснення і копії документів відповідно до                        
п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ; 

- податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких прийнято 
рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у 
ЄРПН, по яких станом на 1 грудня 2017 року не розпочинали процедуру 
оскарження в адміністративному або судовому порядку. 
   Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у ЄРПН 
зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ з 1 грудня 2017 року до дня 
набрання чинності Законом України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» 
(далі – Закон № 2245) та щодо яких платником податку після 1 грудня 2017 року 
подані пояснення і копії документів відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 
ПКУ, реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 
2245 щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у 
ЄРПН. У разі якщо протягом п’яти робочих днів з дня подання пояснень і копій 
документів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про 
реєстрацію або про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування, реєстрація таких податкових накладних/розрахунків коригування 
здійснюється на наступний робочий день за днем закінчення строку розгляду 
пояснень і копій документів платника податку. 

Дія абзацу третього п. 201.10 ст. 201 ПКУ зупиняється до дня набрання 
чинності порядком, затвердженим відповідно до п. 201.16 ПКУ. 
Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено 
відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ з 1 грудня 2017 року до дня набрання 
чинності Законом № 2245 (з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року включно) 
та щодо яких платником податку після 1 грудня 2017 року подані пояснення і 
копії документів відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ, реєструються у 

 

Яким чином здійснюється реєстрація податкових 

накладних/розрахунків коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних, які зареєстровані 

до і після 01  грудня 2017 року 
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ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 (до 31 грудня 
2017 року) щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування у ЄРПН. 

Пояснення і копії документів до податкових накладних/розрахунків 
коригування, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено до 1 грудня 2017 року, 
платниками не подаються. 

Також, у зв’язку з виключенням Законом № 2245 п. 74.2 ст. 74 ПКУ, 
починаючи з 31 грудня 2017 року Таблиця даних платника податку, що є додатком 
до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017  p. 
№ 567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 p. за                               
№ 753/30621 із змінами і доповненнями, до ДФС не подається. 

Джерело: www.zir.sfs.gov.ua 

Верховна Рада дозволила 

розстрочку імпортного ПДВ 

 на обладнання для переробки 

агропродукції 

З 1 січня 2018 року до 1 січня 2020 року Податковий кодекс дозволяє 
розстрочку на два роки сплати імпортного ПДВ при ввезенні промислового 
обладнання для переробки аграрної продукції. Про це свідчить текст Податкового 
кодексу, опублікований на сайті Верховної Ради України. 

У перелік «пільгового» обладнання потрапили холодильники, сушарки, 
доїльні апарати, молочні сепаратори та інше обладнання для обробки та 
переробки молока. 

За пільговим режимом завезти обладнання для власного виробництва також 
зможуть виробники шоколаду,  цукру, пива,  хлібобулочних, макаронних та 
кондитерських виробів. З розстрочкою сплати імпортного ПДВ також дозволять 
завозити преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, 
фруктових соків або аналогічних напоїв, інкубатори та брудери для птахівництва, 
машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих 
бобових культур. 

Порядок надання такої пільги ще має розробити Кабмін. Точно відомо, що 
пільга не діятиме на обладнання, завезене з Росії або окупованих територій 
України. Законотворці  також постановили, якщо виробник порушить правила 
розстрочки сплати імпортного ПДВ, завезене обладнання вилучать та продадуть 
на аукціоні. Якщо  обладнання із розстрочкою імпортного ПДВ буде здано в 
оренду, суборенду або продане, то виробник має сплатити одразу весь розмір 
імпортного ПДВ, а також пеню у 120% такого податку.   
Джерело: www.agravery.com 
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Фермери мають обов’язково 

сплачувати ЄСВ 

Законом установлено у 2018 р. мінімальну заробітну плату у місячному 
розмірі з 01.01.2018 р. – 3 723 грн. Відтак зміниться максимальна величина бази 
нарахування єдиного внеску, яка визначатиметься як максимальна сума доходу 
застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. 

Тобто максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2018 р. – 55 845 грн. 
Відповідно максимальна сума ЄСВ у 2018 р. – 12 285,9 грн. 

Для членів фермерського господарства встановлено нові строки сплати 
єдиного внеску. Зазначені особи будуть зобов’язані сплачувати єдиний внесок, 
нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, 
за який сплачується такий внесок. 

Для наочності представлено, скільки та коли ЄСВ сплачуватимуть фермери та 
фізична особа-підприємець  у 2018 р. 

Джерело: www.kurkul.com 
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Збільшено розмір страхових 

виплат потерпілим від нещасних 

випадків на виробництві 

З 1 січня 2018 року вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України від 
27 грудня 2017 року № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат 
потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності (членам їх сімей)». 

Згідно з цим документом, що спрямований на посилення соціального захисту 
потерпілих на виробництві, з 1 січня збільшуються страхові виплати для майже 
174 тисяч зазначених осіб, а з 1 березня 2018 року страхові виплати будуть 
перераховані для 207 тисяч осіб. 

З 1 березня встановлюється коефіцієнт перерахування страхових виплат у 
розмірі 1,2. 

Осучаснення цих виплат проводитиметься шляхом визначення розміру 
щомісячної страхової виплати із збільшеного розміру заробітної плати (протягом 
2008-2011 років), з якої станом на 1 березня 2017 р. розраховувалися суми 
страхових виплат. 

З 1 березня встановлюється також новий розмір щомісячної страхової 
виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань, у яких щомісячна страхова виплата після проведеного 
перерахування буде менше ніж розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку 
на 100 відсотків втрати працездатності виходячи з розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня 2017 р., з урахуванням ступеня втрати 
працездатності. 

25 cічня 2018 р у Львові відбудеться тренінг присвячений новим стандартам 
МСФЗ 9/15/16. 

Структура та тематика тренінгу передбачають практичні приклади по кожному 
розділу тренінгу, зокрема практичний приклад розрахунку очікуваних кредитних 
збитків для компаній нефінансового сектора по МСФЗ 9; Практичні приклади з 
різних галузей, де очікується істотний вплив від впровадження МСФЗ 15;                 
Розгляд моделі обліку для орендаря на практичному прикладі по МСФЗ 16 та інше. 

Участь у семінарі платна. Детальна інформація: www.ifrs.update.tp.co.ua/lviv 
Адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, 72, корпус 40, Бізнес-сіті “Технопарк”, оф. 453. 
Джерело: www.ifrs.update.tp.co.ua/lviv 

Тренінг МСФЗ 9/15/16 від KPMG у Львові 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Джерело: Головне управління Держгеокадастру у Львівській області 

Перелік земельних ділянок  

cільськогосподарського призначення 

держвласності на Львівщині  

для земельних торгів 

Станом на 12 січня 2018 року узагальненo інформацію про включення до 
переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності для продажу права на них на земельних торгах відповідно до наказів 
Держгеокадастру у Львівській області містила інформацію про 348 земельних 
ділянок площею 5919,9 га.  

З детальним переліком земельних ділянок можна ознайомитися за 
посиланням: http://land.gov.ua/info/perelik-dilianok 

Як звітувати сільгоспвиробникам 

Виробники сільгосппродукції визначають звітні (податкові) періоди за 
загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток. 

У разі якщо річний дохід таких платників від будь-якої діяльності (за 
вирахуванням непрямих податків) перевищує 20 млн грн, то застосовуються 
звітні (податкові) періоди – календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Якщо 
річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) не 
перевищує 20 млн грн, то такі платники можуть застосовувати річний звітний 
(податковий) період, передбачений для звичайних платників податку на прибуток. 

При цьому виробники сільгосппродукції, які застосовували річний 
податковий (звітний) період з 01.07.2016 р. по 30.06.2017 р. і річний дохід яких від 
будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений у 
фінзвітності за 2016 р., перевищував 20 млн грн, починаючи з 01.07.2017 р. 
застосовують звітні (податкові) періоди – календарні три квартали та рік. Якщо 
річний дохід таких платників від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 
податків) за 2016 р. не перевищив 20 млн грн, то такі платники обчислюють та 
надають звітність з податку на прибуток за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. 
у терміни, передбачені для подання податкової декларації, що розраховується 
наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного (податкового) року. 
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Джерело: Львівський обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі 

Джерело:  Головне управління  ДФС у Запорізькій області 
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Джерело: www.superagronom.com 

На Україну насуваються снігопади 

та різке похолодання 

З 18 січня в Україні очікуються снігопади та хуртовини, а з 25 січня – сильне 
похолодання зі зниженням температури до мінус 20-25 градусів морозу. Про це 
заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. 

«В найближчі 10 днів ми чекаємо як мінімум два періоди погіршення 
погодних умов, які можуть призвести до суттєвого погіршення роботи 
господарства та створити проблеми населенню. 18 січня ми чекаємо проходження 
через центральну частину України, крім Сходу і Заходу, достатньо активних пари 
циклонів, які приведуть до випадіння сильного, місцями дуже сильного снігу, 
налипання мокрого снігу, а також посилення швидкості вітру, хуртовини. Ми 
очікуємо приріст сніжного покриву, додасться ще на 10-20 см в більшості областей 
України», – сказав М. Кульбіда. 

Він зазначив, що перед цим, 15, 16, 18 січня спочатку на Лівобережжі, а потім 
і на іншій території України очікується випадіння снігу до 10 см. 

«Таким чином, сумарна кількість висоти снігового покриву може скласти 20-
30 сантиметрів в більшості областей України», – додав М. Кульбіда. 

21-22 січня очікується глибокий та активний циклон з Балканського 
півострову, який принесе сильні снігопади з переходом у дощ, дощ в сніг, штормові 
вітри, ожеледицю і посиленням штормового вітру до 15-24 м/с. Також 
прогнозуються значні коливання температурного режиму. 

За його словами, в найближчі дні температура знизиться в нічний час до -4, -9 
градусів, а на північному сході до мінус 10, -14 градусів морозу. 

«Починаючи з 25 січня є дуже висока ймовірність сильного похолодання в 
Україні, зі зниженням температури до мінус 14-19, а з 27-28 січня до мінус 20-25 
градусів морозу», – зазначив директор Укргідрометцентру. 

Водночас він додав, що протягом наступних днів прогноз буде деталізовано. 
 

Джерело: www.alfasmartagro.com 

На Львівщині відбудеться навчальний 

семінар ALFA Smart Agro  

Компанія ALFA Smart Agro оголосила про початок серії зимових семінарів 
для сільгоспвиробників та дистриб’юторів засобів захисту рослин, який 
відбудеться 8 лютого 2018 p.  на Львівщині. Участь у семінарах є безкоштовною.                      
Щоб долучитися до навчальної програми слід зареєструватися за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfApFU8fLY90YezRcp0EflNCgqLdRnZz6
TYW4zMgWcSYEn_ag/viewform 

За додатковою інформацією можна звернутись до менеджера зі зв'язків з 
громадськістю ALFA Smart Agro Наталії Терентьєвої: 096-99-43-042, e-mail: 
natalia.terenteva@alfasmartagro.com 
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Ціни на овочі з борщового набору 

в Україні за рік зросли                          

в середньому на 37% 

Ціни на овочі з борщового набору на українському ринку за рік зросли в 
середньому на 37%, випередивши зростання ціни на м'ясо, які збільшилися на 
36%. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Української 
асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. 

«Ціни на овочі з борщового набору, крім цибулі, за останні десять днів грудня 
додали від 4 до 8% і показали сукупне зростання вартості овочевого кошика за 
2017 на 37%, тоді як м'ясо додало 36%», – написав він. 

За даними експерта, абсолютним лідером по зростанню ціни серед продуктів 
став буряк, який подорожчав у минулому році на 73%. Лідером м'ясного кошика 
стало сало, яке виросло в ціні за підсумками року на 67%. Дорошенко навів 
динаміку вартості так званого овочевого кошика українців, який включає в себе по 
кілограму картоплі, капусти, моркви, буряків та цибулі. Так, згідно з його 
розрахунками, станом на початок січня його вартість становила 29 гривень, тоді 
як на аналогічну дату минулого року цей показник становив 21,1 гривні. 

Уміст нітратів в овочах залежить 

від освітлення і температури 

На накопичення нітратів в овочах, які вирощують в умовах захищеного 
ґрунту, впливає освітлення і температура. 

Надмірно накопичують нітрати тепличні салати, редиска, зелень цибулі, 
огірки, які вирощувалися на багатих органікою та азотним живленням ґрунтах, за 
недостатнього освітлення у зимовий період. 

У тепличних овочах (огірки, томати, перець, цибуля на перо, крес-салат, 
шпинат та інші) в умовах довгого дня вміст нітратів менший. Водночас у короткий 
день нітратів нагромаджуватиметься більше, особливо за високих температур.  

За вирощування овочів в умовах короткого дня нітратів більше в ранкові 
години, ніж у вечірні. Тому вирощуючи овочі в теплицях слід підтримувати 
помірний тепловий режим, а врожай краще збирати наприкінці дня. 

Вищий рівень нітратів у тепличних овочах пов’язаний з меншою активністю 
нітроредуктази через слабке освітлення. У таких випадках споруди закритого 
ґрунту досвічують за 1-2 тижні перед збиранням врожаю. 

Наприклад, у КНР використовують теплиці у вигляді напівкруглих 
конструкцій, які розташовують до півдня, направляють потік сонячного проміння 
на овочі з наступною віддачею тепла. 

У таких теплицях урожайність овочевих рослин зростає на 15-35% із 
мінімальними рівнями нітратів. 
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Україна збільшила експорт гороху 

на 77% 

Експорт гороху з України в листопаді традиційно пішов на зниження, але все 
ж значно перевищив показники минулих років. За підсумками листопада 2017 
року Україна експортувала близько 22,6 тис. тонн гороху, що на 40% перевищує 
відвантаження в аналогічний період 2016 року. 

За підсумками п'яти місяців 2017/18 сезону з України було експортовано на 
77% більше гороху, ніж в аналогічний період минулого маркетингового року –  
475,1 тис. тонн проти 268,4 тис. тонн в липні-листопаді 2016/17 МР. 

Основним ринком збуту українського гороху в звітний період традиційно 
залишалася Індія з часткою в структурі експорту з України в 41%. За п'ять місяців 
поточного сезону Україна поставила на ринок Індії вже на 16% більше гороху, ніж 
за весь минулий сезон – 194,2 тис. тонн. Друге місце в структурі експорту посіла 
Туреччина, куди поставки зросли на 64% в порівнянні з минулим сезоном і склали 
100,5 тис. тонн. 

Збільшення попиту відзначається також з боку Євросоюзу. У звітний період 
країни ЄС імпортували вже на 69% вище обсягу закупівель за весь минулий 
сезон. Основним покупцем українського гороху серед країн Євросоюзу є 
Нідерланди, на які припало близько 70% всіх поставок гороху в країни ЄС в 
поточному сезоні. 

Неправильна сівозміна вдвічі 

зменшує врожайність соняшнику 

Cкорочення строку повернення соняшнику на попереднє місце в сівозміні 
призводить до зменшення врожайності культури з 20,8 до 11,8 ц/га. 

Про це свідчать дослідження, проведені вченими Миколаївської державної 
сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства 
НААН України. 

Згідно з ним, неправильна сівозміна соняшнику різко погіршує 
фітосанітарний стан посівів, поживний і водний режими ґрунту. 

Крім цього, збільшення питомої ваги соняшнику в сівозмінах спричиняє 
посилення негативного балансу гумусу. 

Науковці стверджують, що в системі короткоротаційних сівозмін потрібно 
обов’язково передбачати заходи щодо відновлення родючості ґрунту. 

Серед цих заходів – повернення в ґрунт рослинних решток, відшкодування 
виносу врожаєм елементів живлення шляхом унесення добрив, висів 
багаторічних трав, застосування заходів фітомеліорації та сидерації тощо. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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 Микола Грибок, член Ради Спілки Пасічників України, 
Координатор співпраці українських та польських бджолярських 
організацій, Голова Львівського Братства Пасічників «РІЙ»,           
е-mail:hrybokm@gmail.com, тел.: 0676731580 

Бджільництво Львівщини в контексті 

європейських традицій 

В Європейському Союзі маємо єдиний ринок сільського господарства і єдине 
законодавство. В усіх країнах Євросоюзу сільським господарством займаються 
Міністерства сільського господарства та розвитку села. З 1965 року прийнята 
програма солідаризму населення країн Європи з проблемами виробництва 
продуктів споживання та розвитком села. В загальному програма полягає в тому, 
щоб надавати дотації  з бюджету до програм розвитку сільського господарства та 
розвитку села таким чином, щоб ціни на продовольство були доступні для всіх 
верств населення і при цьому зберегти земельні сільськогосподарські ресурси для 
наступних поколінь. Ставиться завдання зробити працю на селі економічно 
вигідною і тим самим закріпити сільське населення в традиційних місцях 
проживання. Така політика стимулювала масовий розвиток фермерських 
господарств і наближення умов проживання на селі з міськими. 

  В Україні маємо Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
Яка мета-такий і маршрут досягнення мети. Вже в назві міністерства відсутні 
проблеми розвитку села. Ставиться лише завдання забезпечення населення 
продуктами та сприяння експорту сільськогосподарської продукції для збільшення 
надходжень в Україну валюти. Така політика по відношенню до села має традицію 
з часів СРСР, коли селяни розглядалися класовими ворогами і були зобов’язані 
проживати на селі і їм навіть не давалися паспорти. Селяни розглядалися лише як 
дармова робоча сила. Держава повністю розпоряджалася продуктами, які 
вироблялися в колгоспах. За рахунок селян ціни на продукти в містах були 
доступні для всіх верств населення. Частину зерна продавали за кордон для 
одержання валюти для індустріалізації  економіки.  Така політика з незначними 
змінами тривала до 1991 року, коли Україна одержала незалежність. На жаль, в 
часи Незалежності життя на селі не стало кращим. І надалі реалізувалася політика 
низьких цін на продукти селян з метою забезпечення доступних цін на продукти 
для всіх верств населення. Внаслідок економічної невигідності праці на селі 
молодь виїхала в міста для пошуку вищих  зарплат, а населення старшого віку не 
мало засобів для обробки паїв і віддало їх в оренду. Переважно цим скористалися 
холдинги, власники  яких  є великими олігархами і  нічого спільного з 
землеробством не мають. Просто на землі можна заробити більше грошей.  
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Вони закупили потужну сільськогосподарську техніку, яка в стані  
обробляти десятки тисяч гектарів землі при малій кількості працівників. 
Населення села як робоча сила, стало непотрібним.  Для холдингів і їхніх 
керівників населення села стало зайвим. Почалася проводитись політика 
об’єднання сіл та зменшення кількості шкіл і закладів охорони здоров’я. 
Відсутність державної політики підтримки розвитку села привела до його 
занепаду. Як результат, з’явився законопроект про вільний ринок землі. В чергу 
за викупом землі стали люди, які як по вірі, так і по крові нічого спільного з 
українськими селянами не мають. Найбагатші в Європі землі можуть потрапити 
в чужі руки. А це пряма загроза національній безпеці.  

Українське бджільництво є 
складовою частиною сільського 
господарства і ситуація на селі прямо 
впливає на розвиток бджільництва та 
економічний стан пасічників.  
Бджолопроми та пасіки колективних  
господарств практично знищені. 

Бджільництво залишилося в руках 
працьовитих українських селян, які 
тисячу років тримають бджоли і це є 
національною традицією.  

Повністю відсутня державна програма підтримки бджільництва. Хімізація 
сільського господарства призвела до масової загибелі комах, в тому числі і бджіл. 
Пасічник заробляє продажем меду, пилку, прополісу та інших бджолопродуктів. 
Політика низьких гуртових цін на мед (25 грн за кг в 2016 році, 35 грн в 2017 
році) погіршує економічний стан пасік.  

Намагання вийти на ринок Львова не дало результатів, оскільки тут 
ситуацією володіють торговці. Вже десять років монополістом по продажі 
бджолопродуктів по демпінгових цінах у Львові  є торгова фірма з Маріуполя 
«Козацький мед». Хтось з чиновників заробляє добрі гроші за виділення місця в 
центрі Львова в Палаці мистецтв для цієї фірми. Ця фірма переважно продає у 
Львові мед, який  по показниках вмісту хімічних елементів заборонений для 
експорту. Така політика усунула пасічників Львівщини з ярмарків Львова. 
Подібне відношення чиновників до свого виробника не можливе в країнах ЄС, 
наприклад в Польщі.  

Особливо важко продати продукти бджільництва на селі. Низький 
економічний добробут населення особливо відчутний. Не дивно, що велика 
кількість сільського  працездатного населення працює в сусідніх Польщі та Чехії. 
Тут потрібна державна політика підтримки селян та повернення годувальників 
нації на ринки Львова.  
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 В 2017 році на Львівщині було засіяно 50000 гектарів ріпаку, 20000 гектарів 
соняшника, 8000 гектарів гречки. До цього слід додати садівництво, ягідництво, 
городництво, де працюють бджоли. За рахунок якісного запилення врожайність 
цих культур зростає на 10-30 процентів. Якщо вважати, що прибуток холдингів з 
одного гектара становить 500 дол. США, то холдинги  на 100000 гектарах 
заробили 50 млн. дол. США. Десять процентів (5 млн. дол. США) з цієї суми до 
цього прибутку внесли бджоли пасічників області за рахунок запилення. Тут 
потрібно знайти порозуміння між землеробами та пасічниками. Вони взаємно 
корисні, а тому повинні шукати шляхи співпраці. На сьогоднішній день маємо на 
Львівщині не більше 20000 бджолосімей. Слід додати, що для доброго запилення 
50000 гектарів ріпаку потрібно не менше 100000 бджолосімей, оскільки на 
початку травня нестійка  погода і бджолосім’ї наростають лише половину своєї 
сили. Збільшенню числа бджолосімей повинні сприяти і Департаменти 
агропромислового розвитку в областях. 

В Європейському Союзі в кожній державі є Програми підтримки 
бджільництва. На основі даних Євросоюзу кожна бджолосім’я  приносить 
прибуток державі в сумі 1070 євро. А тому згідно цих програм ставиться мета 
збільшення бджолосімей по всій території  за рахунок фінансової підтримки 
пасічників. Україна взяла курс на входження до складу ЄС. При цьому була 
розроблена програма гармонізації українського законодавства з європейським 
протягом трьох років. В сільському господарстві великих поступів не видно. 
Дотації сільгоспвиробникам по правилах ЄС навіть не розглядаються. З боку 
Міністерства звучать фрази, що приймається модель сільського господарства 
США, Канади, Бразилії або Аргентини. При такій політиці українське село буде 
вбите.  

Перебуваючи в  
Південній Кореї автор даної 
статті запитав, як зрозуміти, 
що майже в гірській 
місцевості вирощується рис. 
Корейці сказали, що Світова 
організація торгівлі вже раз 
пропонувала корейцям 
купувати дешевший рис і не 
вирощувати його в Кореї. 
Дипломати відповіли: 
«Тисячі років на рисових 
полях виховуються і 
працюють корейці і 
корейські діти.  

Це національний інтерес». Саме такі пасіонарні люди повинні працювати в 
українському Міністерстві. Вони повинні думати про зв’язок минулих, сучасних і 
майбутніх поколінь. Село є колискою української нації і це треба берегти.  
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Виходячи з Польської програми 
підтримки ринку бджолопродуктів 
подивимось як її можна адаптувати до 
Програми сприяння розвитку 
бджільництва та просування продуктів 
бджільництва на ринку. При складанні 
Програми в кожній країні Євросоюзу 
ведуться консультації з пасічниками та з 
громадськими  бджолярськими 
організаціями. В Польщі в рамках таких 
консультацій прийняті наступні рішення 
на 2016-2019 роки. 

 1) Лабораторні дослідження заразних хвороб бджіл доручити ветеринарним 
лікарям. 

2) Розширити номенклатуру бджолярського реманенту, на купівлю якого 
виділяються кошти. 

3) Зробити можливим дофінансовувати кошти на закупівлю спорядження   
малим пасічницьким господарствам. 

4) Cконцентрувати фінансову підтримку на реалізацію завдань, які 
визначені на переговорах з пасічниками: 

- технічна допомога, яка повинна бути спрямована до пасічників і 
пасічницьких  господарств; 

- боротьба з інфекційними хворобами бджіл, особливо з вароатозом; 
- підвищення якості бджолопродуктів, щоб ефективніше реалізовувати їх на 

ринку. 
 В Польщі збільшилися суми виділених коштів на цілі, які мають 

безпосередній зв’язок з інтересами пасічників. Допомогу можуть одержати 
пасічники, які є членами пасічницьких організацій і мають не менше 10 
бджолосімей. 

  Головною метою Програми підтримки розвитку  бджільництва в Польщі на 
2016-2019 роки є сприяння розвитку бджільництва та покращення умов 
виробництва бджолопродуктів на ринок під реалізацію згідно з законом № 50 
Розпорядження Європейського парламенту та Ради ЄС № 1308 від 17 грудня 
2013 року. В кожному із сезонів Агентство сільськогосподарського ринку Польщі 
(АRR), керуючись цією програмою, може виділити на підтримку бджільництва 
6,074 млн. євро, з яких 50% cуми  із фондів ЄС, а  інші 50% – з бюджету Польщі. 

В рамках технічної допомоги для пасічників  та пасічницьких господарств 
буде реалізовано дві програми: 

1) Підтримка навчань пасічників та пасічницьких господарств. 
2) Покращення продуктивності праці пасічників та якості бджолопродуктів. 
Підтримка в лікуванні інфекційних хвороб бджіл, особливо вароатозу, 

реалізується  шляхом зменшення сум коштів на лікування бджіл, які витрачає 
пасічник.  
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Покращення для сезонного перенесення та перевезення вуликів буде 
реалізоване шляхом виділення  коштів на купівлю відповідного спорядження для 
переміщення вуликів. 

Допомога при заселенні вуликів буде реалізована шляхом виділення коштів 
пасічникам на збільшення кількості бджолосімей і вартості їх утримання. 

Допомога в покращенні якості бджолопродуктів для ефективного їх 
просування на ринку буде пов’язана з моніторингом якості меду пасічника і через 
заохочення виробників бджолопродуктів до розширення номенклатури окремих 
медів на ринку. 

Допомога з Програми Підтримки може надійти до виробника 
бджолопродукції, який має пасіку, яка внесена до Реєстру, про який йдеться в 
статті 11 постанови № 1  від  11 березня 2004 року про охорону здоров’я тварин і 
боротьби з інфекційними хворобами тварин (Dz. U. z 2004 r. poz.1539). Пасічник 
може бути учасником Програми Допомоги  лише в рамках однієї бджолярської 
організації і за посередництвa цієї організації може отримувати допомогу. В 
рамках Державної програми підтримки передбачено часткову компенсацію 
здійснених витратих коштів netto. Претендувати на зменшення затрат можуть: 

1) Спілки пасічників. 
2) Товариства пасічників. 
3) Об’єднання бджолярів. 
4) Бджолярські підприємства і кооперативів. 

 Допомога в навчанні пасічників. 
 

 В Програмі передбачена допомога в проведенні тематичних навчань  та  
конференцій для виробників бджолопродуктів: 

1) Ведення (технологія) пасічницького господарства. 
2) Хвороби бджіл, лікування та запобігання. 
3) Біологія бджоли та бджолосімї. 
4) Медодайні рослини та бджолопродукти. 
5) Маркетинг та участь в ринку бджолопродуктів. 
6) Економіка пасічницького господарства. 
7) Кочівля пасік. 
За зазначеними вище напрями компенсація становить 100 % витрат. 

Конкретні витрати та величина компенсації: 
1) Навчальні матеріали – максимально 20 зл. (160 грн) за  комплект. 

Максимальна кількість комплектів становить 110% від кількості учасників 
навчання. Компенсються витрати на друк, брошурування матеріалів і т.д. 

2) Оренда приміщень – максимально 600 зл. (4800 грн) за день при умові, 
що навчання триває не менше 6 годин протягом дня. 

3) Нагорода лекторам або особам, які проводять практичні заняття на пасіці-
максимально 200 зл (1600 грн) за лекційну годину. Компенсація витрат для 
учасників навчань не передбачена за опрацювання матеріалів. 
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4) Харчування учасників навчань – максимально 20 зл. (160 грн) на особу в 
день. Кошти на харчування надаються лише тій особі, яка в цей день була на 
лекційних або практичних заняттях. 

 Передбачена компенсація і додаткових коштів. Ці кошти повинні бути 
задокументовані рахунками і мати безпосередній зв’язок з навчаннями або 
конференцією. Ці кошти не повинні перевищувати 5% від суми коштів на 
компенсацію навчання. 

 Підтримка модернізації господарств пасічників. 

 
Метою цієї підтримки є підвищення продуктивності праці на пасічницьких 

господарствах та підвищення якості бджолопродуктів шляхом компенсації 
коштів на закупівлю пасічницького реманенту. Компенсація коштів здійснюється 
на рівні 60%.  Допомогу може одержати пасічник, який має не менше 10 
бджолосімей. Компенсація надається у вартості  netto при закупівлі медогонок, 
відстійників, декристалізаторів, столів для відсклеплювання рамок, пилкових 
сушарок, воскотопок, пристроїв для кремування меду, рефлактометрів, ручних 
возиків для перевезення вуликів, вуликів і їх елементів. 

Придбаний з бюджетним дофінансуванням реманент повинен бути 
помічений знаком та використовуватися пасічником не менше п’ять років. 
Максимальна  величина допомоги одному пасічнику протягом одного сезону не 
може перевищувати 50 зл. (400 грн.) в перерахуванню на один вулик і не більше 
10000 зл. (80000 грн.) 

 

Допомога в боротьбі з вароатозом. 

 
 Допомога призначена на зменшення коштів лікування бджіл, які витрачає 

пасічник.  Компенсація не може перевищувати 90% витрат пасічника на боротьбу 
з вароатозом. Перелік засобів лікування бджіл та величина компенсації витрат 
здійснюється на основі квитанцій вартості ветеринарних лікарських засобів, що 
подані в netto. Допомога надається на наступні заходи: 

1) Закупівля засобів  лікування вароатозу. 
2)  Придбання засобів боротьби з вароатозом лише тих, що вказані в 

розпорядженні Комісії ЄС №889-2008  від 5 вересня 2008 р., що встановлює 
порядок реалізації розпорядження Ради ЄС №834-2007 щодо екологічної 
продукції та маркування  екологічних продуктів по відношенню до екологічної 
продукції, маркування та контролю (D. Uz. UEL 250 z.  від 18.09.2008 року ст.1 
для випадку пасік, в яких є сертифікат на проведення технології бджільництва 
екологічними методами. Кількість ліків, що надаються пасічникові з 
компенсацією, повинна бути узгоджена з ветеринарним лікарем. Компенсація 
коштів буде відбуватися лише в тому випадку, коли зазначені засоби є в переліку 
дозволених ветеринарних засобів. 
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Покращення (придбання) обладнання для сезонного перевезення вуликів. 

 
Ця частина Програми спрямована на покращення умов праці пасічника при 

кочівлі. Кочівля робить більш якісним запилення зернових культур, приносить 
пасічнику більше меду та збільшує різновидність медів. Пасічник може 
розраховувати на часткову компенсацію коштів на закупівлю засобів кочівлі. 
Допомога надається в розмірі 60% від витрачених коштів. Учасниками цієї 
частини Програми можуть бути: 

1) Пасічники,  які мають не менше 30 бджолосімей. 
2) Пасічницькі господарства з числом бджолосімей не менше 150. 
Компенсації підлягають витрати в netto на закупівлю: 
1) Причепи для перевезення вуликів. 
2) Пасічні ваги. 
3) Підйомні  пристрої для розміщення вуликів на причепах та зняття з 

причепів. 
4) Для пасічників з числом бджолосімей більше 150 од. Програма дозволяє 

компенсувати витрати на павільйони, а також для купівлі підйомних кранів або 
інших пристроїв для розміщення вуликів на причепах. Всі закуплені спорядження 
повинні мати ідентифікаційні наклейки встановленого зразка. Компенсуються 
також додаткові кошти, що пов’язані з роботами, але не більше 1,5 % від суми 
коштів на закупи. Максимальна величина компенсаційних коштів на одного 
пасічника (не менше 30 вуликів) – не більше 50 зл. (400 грн) на сім’ю і не більше 
10000 зл. (80000 грн.). При 150 бджолосімей і більше пасічник може одержати               
100 зл. (800 грн.) на бджолосім’ю і не більше 30000 зл. (240000 грн.). 

Допомога при заселенні вуликів. 

 
Згідно даної частини Програми  ставиться мета по відбудові пасік та 

покращенні породності бджіл на пасіці. Передбачена компенсація 70% видатків 
на закупівлю маток з матковивідних пасік з ліцензією породності. Передбачена 
часткова компенсація коштів на закупівлю пакетів та пакетів з породними 
матками. 

 Напрями компенсації: 
- придбання бджолиних маток із пасік, яким розпорядженням Міністерства 

сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі надана ліцензія 
як племінних; 

- закупка відводків або пакетів з пасік, що мають свідоцтва Міністерства 
сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі відносно 
здоров’я бджіл та породності; 

- закупка відводків і пакетів від виробників, які одержали рекомендації від 
Спілок  або Товариств  пасічників. Потрібне підтвердження породності бджіл. 
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Пасічник в один сезон може одержати підтримку на купівлю маток не більше 
50% від загальної кількості бджолосімей і не більше 20% на придбання пакетів і 
відводків. Список виробників маток, пакетів та відводків з пасік, бджолосімей 
повинен бути опублікований та підтверджений Агенством сільськогосподарського 
ринку Польщі (ARR) на офіційній інтернет-сторінці даного відомства.  Лист має 
містити заяву на адресу виробника, дату, від якої продаж бджіл від цього 
виробника підлягає компенсації. При цьому повинно бути свідоцтво 
ветеринарного лікаря про здоров’я пасіки. 

Покращення якості бджолопродуктів. 
Допомога направлена на фінансування досліджень торгової якості меду та 

визначення типу меду (від якої рослини). Частково компенсуються витрати на 
проведення фізико-хімічного аналізу меду. Компенсація коштів не перевищує                
80 % на дослідження меду і її може одержати пасічник, який утримує понад                        
10 бджолосімей. 

 Відзначимо, що гуртові закупівельні  ціни на мед в Польщі становлять не 
менше 80 грн/кг. Ціни на мед в торгових мережах Польщі – 30 зл. (240 грн.) / кг. 

 Висновки. 
1)  Програма підтримки та розвитку бджільництва в Польщі як країни 

Євросоюзу добре опрацьована і повністю може бути впроваджена в Україні. 
2) Програма сприяє збільшенню числа бджолосімей, збільшенню 

виробництва бджолопродуктів та підвищенню  продуктивності праці на пасіках. 
3)  Програма може бути використана для розробки Програми Підтримки 

Розвитку Бджільництва  України та окремих областей. 

Всеукраїнська конференція 

«Сьогодення і майбутнє української степової 

породи бджіл» 

Полтавська обласна Спілка пасічників запрошує Вас прийняти участь у 
Всеукраїнська конференція «Сьогодення і майбутнє української степової породи 
бджіл», яка відбудеться 20-21 січня 2018 року у м. Полтава. 

В рамках конференції відбудеться розгляд актуальних питань розвитку 
бджільництва, відбудеться обмін досвідом та практикою між пасічниками та 
науковцями. 

Тематика конференції передбачає розгляд актуальних питань розвитку 
сучасної селекції по відтворенню української породи бджіл, аналіз сучасного стану 
матковивідної справи, розгляд питань про шляхи боротьби із хворобами бджіл,  
перспективи розвитку української степової породи бджіл та інші. 

Реєстрація учасників конференції здійснюється в оргкомітеті заходу. 
Контактна особа оргкомітету: Наталія Сенчук, Полтавська обласна Спілка 

пасічників: тел.: (098) 069-84-05,  (066) 633-40-35. 
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Богдан Колос, Головa комісії з питань 

децентралізації, державного управління та 

відбору, призначення і контролю народом 

урядових кадрів та звільнення і покарання їх за 

правопорушення Громадської ради при Львівській  

облдержадміністрації.  

Наукові основи управління організованою                  

людською спільнотою населеного пункту                               

та держави 

Наука є світлом і поводирем та надпотужною силою держави, яка 
матеріалізує інтелектуальний і фізичний потенціал усього народу та природних 
ресурсів і можливостей його території. Тому в процесі управління не слід діяти 
грубою силою, а керуватися вищою мудрістю науки управління на засадах Вищих 
(Божих) законів, повного самоврядування населених пунктів та абсолютного 
народовладдя держави, а також національно-економічної і соціальної 
справедливості без злочинно паразитучих руйнівних олігархів, партій, депутатів 
та інших деструктивних формувань.  

Повне самоврядування – це участь усіх мешканців у процесах управління і 
самостійне вирішення громадою населеного пункту усіх питань стратегії і 
тактики свого розвитку.  

Абсолютне народовладдя – це розробка стратегії і тактики розвитку та 
формування органів управління державою знизу до верху та участь у цих 
процесах усіх громадян. 

Людська спільнота управляється за допомогою чотирьох функцій: 
планування, яке показує що, хто, як і скільки повинен виробляти; організації 
реалізує заплановане на практиці; контроль, який складається із 2-х підфункцій 
(облік фіксує фактично отриманий результат, а аналіз співставляє його із 
запланованим і визначає відхилення «+», «-», «=»); регулювання складається із 2-х 
підфункцій (оцінка ситуації з’ясовує першопричини і винуватців відхилення, а 
вироблення, прийняття і реалізація рішень приводить систему в режим 
оптимального функціонування). Узгодження взаємозв'язків між функціями 
здійснюється за допомогою зв’язуючо-забезпечуючих підсистем та блоку 
управління всією системою.  

Функції планування і контролю в громаді та державі повинен здійснювати 
безпосередньо народ, або через своїх уповноважених як власник, господар і 
найвища влада, а організування і регулювання – виконавчі служби з найманих 
фахівців, починаючи від бригадира і закінчуючи президентом. 

Важливим є значення населеного пункту для життєдіяльності людей. 
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Населений пункт – це певна територія компактного проживання людей, 
об’єднаних між собою єдиною виробничо-соціальною інфраструктурою та 
центром управління. 

Це штучна самодостатня соціально-економічна система, яка об’єднує в одне 
нерозривне гармонійне ціле: ресурси (територію, природні багатства та 
населення): економічний потенціал (виробничо-господарський механізм, духовні 
цінності та інтелектуально-професійний потенціал, економічний механізм, 
грошово-банківську, фінансово-кредитну та страхову підсистеми); підсистему 
управління (народні плануючо-контролюючі органи та виконавчі служби, 
незалежну внутрішню та зовнішню стратегію й тактику розвитку, безпеку, 
ідеологію). 

Населений пункт – це мала батьківщина громадянина держави, територія 
особистого народження, творення свого родоводу, мови, культури, традицій, 
звичаїв та інших етнічних цінностей. 

Головними завданнями населеного пункту є: створення найефективнішої 
системи управління й розвитку населеного пункту за власним сценарієм і 
стратегією на 50-300 років; наведення в громаді зразкового порядку, дисципліни, 
справедливості й забезпечення верховенства закону, безпеки, стабільності, 
підвищення комфорту й добробуту своїх чесно працюючих мешканців і гостей, а 
також нещадна й жорстка боротьба та викорінення у своєму населеному пункті 
всіх явищ і першопричин порушення спокою, єдності та безпеки громади: злодіїв, 
паразитів, трутнів, алкоголізму, наркоманії, любителів нетрудових доходів 
(хабарників, корупціонерів), підривної іноземної агентури та іншої руйнівної 
ворожої нечисті й зла; відродження і розвиток української мови, історії, традицій, 
звичаїв, укладу життя, національних пам’яток, святинь, цінностей, героїв та 
історичних постатей; формування спільноти свободи, злагоди, єдності та вільних 
можливостей; найоптимальніше використання наявного потенціалу та 
можливостей для повної самореалізації кожного мешканця та притоку інвестицій; 
розробка й реалізація високоефективної програми ресурсо- та енергозбереження; 
швидке відродження і прогресивний розвиток усього населеного пункту та його 
виробничо-господарської і соціально-економічної інфраструктури; повна 
ліквідація безробіття та підвищення добробуту своїх мешканців, їхніх сімей, 
громади й держави; надійний соціальний захист дітей, інвалідів, пенсіонерів та 
інших осіб похилого віку; відсутність сиріт, голодуючих і недоглянутих дітей та 
безхатьків; кожен повинен посідати в громаді те місце, на яке він заслуговує та 
отримувати винагороду за чесно виконану кількість і якість роботи й жити рівно 
так, наскільки чесно та ефективно працює; забезпечення свобод, прав, безпеки та 
найвищої влади мешканців у всіх сферах їхньої життєдіяльності: соціальній, 
економічній, освітньо-культурній, охорони здоров’я, екологічній та інших. 

Види власності в населеному пункті: приватна власність окремих мешканців, 
набута чесною працею; неподільна власність громади (земля та нерухоме майно). 

Джерелами примноження власності є: природа; чесна розумова та фізична 
праця людини; законні зовнішні надходження. 
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Пріоритети населеного пункту: жорсткий порядок, дисципліна, 
справедливість, безпека, злагода, мир і стабільність у громаді; освіта, виховання 
та наука; профілактична діагностично-лікувальна охорона здоров’я мешканців; 
виробничо-економічна та соціальна інфраструктура  та інше. 

Населений пункт є сильний рівнем своєї моралі, єдності та професійного 
рівня своїх мешканців і потужністю своєї економіки. 

Ключові критерії управління населеним пунктом: система управління 
формується знизу до верху – від члена громади до перших керівників; громада є 
найвищою владою та господарем-працедавцем, яка реально управляє своїм 
населеним пунктом і яка передбачає обов’язкову реальну участь кожного в цих 
процесах; громада надійно тримає у своїх руках засоби масової інформації, владні 
повноваження і фінансово-економічну систему; в центр уваги ставиться виключно 
людина чесної праці та повна реалізація усіх її природних свобод, прав, безпеки, 
найвищої влади, потенціалу та можливостей; жорстке переслідування злочинців, 
трутнів, паразитів і всіх інших руйнівників порядку, дисципліни, справедливості й 
безпеки в громаді; за кожен процес у громаді повинна відповідати виключно одна 
особа; громада відбирає, призначає і контролює весь без винятку керівний 
персонал населеного пункту – урядовців, поліцію, прокуратуру, СБУ, суди та 
інших, звільняє їх за правопорушення та карає. 

Головні рушійні сили розвитку населеного пункту – природні та набуті 
потреби й інтереси його споживачів: мешканців і гостей; органи управління 
населеним пунктом, котрі зобов’язані створити найкомфортніші умови для 
виробництва продукції, товарів і послуг, необхідних споживачам; вищі природні 
закони, яких потрібно дотримуватися у процесі управління населеним пунктом і 
його виробничими та споживчими процесами; інтереси виробників продукції, 
товарів і послуг, які стимулюють їх до виробництва в необхідній кількості, високої 
якості та оптимальній ціні; формування гармонійних ринкових механізмів 
збалансування та безпеки інтересів виробників і споживачів. При цьому одним із 
найважливіших документів громади є статут. 

Статут громади населеного пункту – основний нормативно-правовий акт її 
життєдіяльності, обов’язковий до виконання кожним членом громади. Він 
повинен являти собою цілісну систему, в якій всі сфери виробничо-соціально-
економічної життєдіяльності громади повинні бути збалансовано та гармонійно 
ув’язані між собою. 

Cтаном на 1 січня 2018 року значення коефіцієнта індексації нормативної 
грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших 
земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0. 

Коефіцієнт розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2017 рік – 
100%. 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки  

земель за 2018 рік 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 
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Джерело: www.lcci.com.ua 
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Джерело: www.epo.org.ua 

Офіс з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку, в 
партнерстві з Київською Торгово – промисловою палатою запрошує українські 
компанії взяти участь у візиті до м.Дубаї, ОАЕ у складі бізнес делегації з                          
17-21 лютого 2018 року для відвідування найбільшої міжнародної виставки 
продуктів харчування, напоїв, обладнання для готельно-ресторанного бізнесу та 
кулінарії «Gulfood 2018». 

Gulfood 2018 є головною виставкою продуктів харчування на Близькому Сході, 
яку відвідує понад 80 000 підприємців із 170 країн світу. Найбільша кількість 
відвідувачів з країн Африки, Близького Сходу та Азії, що робить Gulfood 2018 
перспективним заходом для українських виробників харчової продукції. 

В програмі: 
• Пребрифінг на тему: Як готуватися до виставки? Підготовка роздаткових 
матеріалів. Особливості Gulfood 2018 
• Відвідування виставки Gulfood 2018; 
• Gulfood брифінг в Дубайській Торгово-промисловій палаті; 
• Бізнес – сніданок за участю ділових кіл ОАЕ та Посольства України в ОАЕ; 

Реєстрація відкрита до 19 січня 2018 року: https://goo.gl/Y36Dxg 
У разі будь-яких питань, просимо звертайтися до менеджера напряму 

“Бізнес-можливості” Юлії Котової за телефонами:+380(67)-828-20-35, +380(93)-
516-84-74 або електронною поштою: jkotova@epo.org.ua 

Візит української 

бізнес-делегації                     

до ОАЕ в рамках 

харчової виставки 

Gulfood 2018 

Джерело: www.euroagrochem.com/uhbdp-greenhouse-2018/#reyestratsiya 

https://goo.gl/Y36Dxg
https://goo.gl/Y36Dxg
https://goo.gl/Y36Dxg
https://goo.gl/Y36Dxg
https://goo.gl/Y36Dxg
https://goo.gl/Y36Dxg
https://goo.gl/Y36Dxg
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Департамент екології та природних ресурсів інформує, що відповідно до 
рішення Львівської обласної ради від 25.10.2017 № 542 «Про затвердження 
Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у 
Львівській області на 2017-2020 роки» Львівською обласною радою оголошено 
конкурс проектів місцевого розвитку на 2018 рік. 

На реалізацію проектів заплановано виділити 100 млн грн та визначено сім 
основних пріоритетів на які вони виділятимуться. 

Одним з основних пріоритетів конкурсу у 2018 році є екологічний напрямок 
– будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, облаштування, благоустрій 
парків, скверів, водойм, місць відпочинку, що належать до територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду Львівської області. 

Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, 
громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні 
ради, а також ради об’єднаних територіальних громад (ОТГ), міські ради. У 
випадку, коли об'єкт комунальної власності громади фінансується з районного 
бюджету (з огляду на те, що об’єкт перебуває у спільній власності 
територіальних громад району), участь у Конкурсі мають право брати відповідні 
структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад. 

Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є 
залучення до загального бюджету мікропроекту коштів місцевих бюджетів та 
коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг залучених 
Конкурсантом коштів має бути не меншим від суми коштів, яку планується 
залучити з обласного бюджету. Невід'ємною складовою в залучених 
Конкурсантом коштах має бути небюджетний внесок у сумі не менше 5 % від 
вартості проекту. 

Просимо, насамперед, землевласників, землекористувачів та 
балансоутримувачів об’єктів природно-заповідного фонду взяти участь у 
конкурсі з метою залучення коштів для реалізації проектів, спрямованих на 
відновлення, благоустрій та реконструкцію заповідних об’єктів, їх 
інфраструктури та природних комплексів. 

Усіх небайдужих до стану довкілля закликаємо долучитися до конкурсу 
мікропроектів та поширити інформацію про конкурс. 

Реєстрація проектів триває на он-лайн платформі Львівської обласної 
ради (http://registration.oblrada.lviv.ua/) до 17:00 год. 02.02.2018 року. 

За додатковою інформацією звертатися у відділ біоресурсів, заповідної 
справи та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації за тел. (032)2387399. 
Джерело: www.ecologiya.lviv.ua 

Триває набір заявок на обласний 

конкурс мікропроектів 

екологічного спрямування 

http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
http://registration.oblrada.lviv.ua/
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 8,00 9,00 10,00 

Капуста брюссельська 22,00 23,50 25,00 

Капуста білоголова 2,80 2,80 2,80 

Квасоля біла 20,00 26,50 33,00 

Картопля стандарт 3,50 3,50 3,50 

Морква стандарт 3,80 4,20 4,50 

Буряк столовий 3,80 4,20 4,50 

Цибуля зелена 60,00 60,00 100,00 

Капуста савойська 11,00 11,50 12,00 

Кріп 60,00 60,00 60,00 

Гарбуз 10,00 10,00 10,00 

Селера корінь 15,00 20,00 25,00 

Цибуля ріпчаста жовта 2,80 3,30 3,80 

Часник 30,00 47,50 65,00 

Редька біла 8,00 8,00 8,00 

Салат 75,00 80,00 85,00 

Гриб печериця 20,00 27,50 35,00 

Яблуко Айдаред 9,00 10,50 12,00 

Чорнослив   без кісточки 40,00 55,00 70,00 

Яблуко Ренет Симиренка 10,00 10,50 11,00 

Яблуко Чемпіон 10,00 10,50 11,00 

Яблуко Муцу 13,00 14,00 15,00 

Яблуко Ліголь 9,00 10,50 12,00 

Яблуко Голден 11,00 13,00 15,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Свинина вирізка 140,00 140,00 140,00 

Індиче філе 128,00 129,00 130,00 

Щука жив. 115,00 115,00 115,00 

Білий амур  жив. 65,00 65,00 65,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.01.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 15.01.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

2018 / № 1 (72) 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та 

олійних культур в Україні на умовах CPT 

термінали, EXW елеватори, CPT переробники, 

FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF. 

  
CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробн

ик, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол. США 

FOB, 

дол. 

США 

DAF, 

дол.США 

Висівки пшеничні 3100 2800 3700 

Горох 5775 

Гречка 9000 7500 

Жито 1 клас 3438 

Жито 2 клас 3402  126 

Жито 3 клас 3325 128 

Коріандр 10000 10000 

Кукурудза 4982  4466  4422  4213 153 143 

Льон 10500 10500 

Нут 27000 

Овес 4700 4800 

Олія соняшникова 17750 22000 700 

Просо 7300 6000 

Пшениця 1 клас 5700 

Пшениця 2 клас 5686  5071 5200  172 170 

Пшениця 3 клас 5583  4935 4864  4100 169 

пшениця 4 клас 5400 4800 

пшениця 5 клас 5450  4800 167 150 

пшениця 6 клас 5459  4933  5020  3700 166  

Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО 405 

Соняшник 10576 11150  

Сорго біле 4151 

Соя 12050 11342  11500  10450 363 350 

Соя без ГМО 12850 11512 12050 398 

Ячмінь 5535 4780 5250 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Cемiнар «Правки до 

податкового кодексу - 

2018» 

19 січня 2018 р. 

м. Київ, 

Торгово-промислова палата 

України, 

вул. В. Житомирська,33 

www.ucci.org.ua 

Бухгалтерський семінар-

практикум «Закриваємо рік: 

звітність та виправлення 

помилок» 

26 cічня 2018 р. 

 

м. Київ, 

Конгрес-хол, 

Львівська площа,8 

 

www.visnyk.ua/forum 

Українсько-Італійський 

бізнес-форум  

30 cічня 2018 р. 

 

м. Київ, 

Торгово-промислова 

палата України, 

вул. В. Житомирська,33 

www.ucci.org.ua 
 

Семінар «Як створити 

прибуткову ягідну органічну 

ферму» 

09 лютого 2018 р. 

м. Львів, РСП «Шувар», 

вул. Хуторівка, 4-Б, 

конференц-зал 

www.organicbusiness.com.ua 

Всеукраїнськa 

конференція «День 

агронома - 2018» 

20-21 лютого 2018 p.  

м. Київ, готель  

Ramada Encore Kiev, 

Столичне шосе, 103 

www.agrotimes.net 

Конференція «Ефективне 

свинарство. Що нового у 

свинарстві» 

22 лютого 2018 р. 

м. Київ, 
Міжнародний виставковий центр, 

Броварський пр-т,15, 

1 пав.,конф.- зал 4 

www.agroexpert.ua 

Виставка-конференція 

«Органічне землеробство» 
16 березня 2018 р. м. Одеса www.euroagrochem.com 

Міжнародний 

агропромисловий  

експо-фест  

«AGROSHOW Ukraine 2018» 

16-19 травня 2018 р. 

м. Черкаси, 

КП «Черкаський 

аеропорт»,  

вул. Смілянська, 168 

www.agroshow.com.ua 

Зарубіжні події 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка 

«Polagra Premiery 2018» 

18-21 січня  2018 р. 

 

Польща, 

м. Познань  
www.polagra-premiery.pl 

Міжнародна виставка  

«AgroMashExpo  2018» 
24-27 січня  2018 р. 

Угорщина, 

м. Будапешт 
wwwagromashexpo.hu/en. 

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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