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23 січня, аграріям області презентували новий інструмент доступу до 
фінансових та матеріально-технічних ресурсів – аграрні розписки. 

Аграрна розписка – це угода між сільськогосподарським товаровиробником та 
кредитором. Вона засвідчується нотаріусом  та вноситься до Реєстру аграрних 
розписок. Кредит повертається за рахунок майбутньої сільськогосподарської 
продукції так і від надходжень від її продажу. Як зазначив під час презентації 
голова Львівської ОДА Олег Синютка, саме ця функція розписок може стати 
практичним інструментом для аграріїв області.    

Очільник Львівщини запевнив аграріїв у всесторонній підтримці з боку 
владних інституцій, та закликав скористатись новими фінансовими інструментами. 

Метою проекту «Аграрні розписки в Україні» є покращення та спрощення 
доступу до фінансування малих та середніх агровиробників.  

 

Графік проведення семінарів для аграріїв в районах області 
 

Дата та час проведення Район 

07.02.2018 (11:00 год) Старосамбірський 

09.02.2018 (11:00 год) Мостиський 

14.02.2018 (11:00 год) Яворівський 

15.02.2018 (11:00 год) Жовківський 

16.02.2018 (11:00 год) Городоцький 

20.02.2018 (11:00 год) Самбірський 

21.02.2018 (12:00 год) Сокальський 

23.02.2018 (11:00 год) Радехівський 

27.02.2018 (11:00 год) Кам’янка-Бузький 

02.03.2018 (11:00 год) Буський 

06.03.2018 (11:00 год)  Золочівський 

07.03.2018 (11:00 год) Перемишлянський 

13.03.2018 (11:00 год) Пустомитівський 

14.03.2018 (11:00 год) Стрийський 

16.03.2018 (12:00 год) Бродівський 

Аграріям Львівщини презентували проект  

«Аграрні розписки в Україні» 
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Відбулися збори Правління  

Львівської Аграрної палати 

22 січня у Львові відбулися збори правління 
Львівської Аграрної палати в рамках яких 
обговорено питання  стратегічного розвитку на 
поточний рік.  

На початку зборів заступник директора Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко в урочистій атмосфері вручила 
свідоцтва експертів-дорадників членам Львівської Аграрної палати, які в грудні 
минулого року пройшли навчання і склали кваліфікаційний іспит.  

В рамках засідання правління ЛАП розглядалися питання функціонування 
організації в районах, актуалізувалося питання проведення аудиту земель в 
області, наголошувалося на необхідності сприяння розвитку молодих фермерів.  

Президент ЛАП Павло Музика наголосив на необхідності посилення 
співпраці з іншими областями та надання інформаційно-методологічної 
допомоги щодо  структуризації Аграрних палат в інших областях  

В рамках зборів правління уповноважені ЛАП із різних районів (Леонід 
Олійник, Дмитро Мороз, Галина Киячик, Юрій Вічистий, Марія Мельник, Іван 
Ільницький)  висловили погляд районів на сучасні аспекти аграрної політики, 
зокрема щодо розвитку гірських районів.   

Голова управи ЛАП Ігор Вуйцик проінформував членів правління про кроки 
щодо підготовки заходів із відзначення 20-річчя створення палати і запрошених 
на подію міжнародних гостей. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Аграрії Львівщини  

обговорили актуальні питання  

галузевого розвитку 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

23 січня у Львові відбулася зустріч 

агровиробників області із головою 

Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР)                      

Андрієм Дикуном. 

Андрій Дикун у вступному слові розповів про історію заснування ВАР у 2014 
році і формування ефективного механізму функціонування організації за рахунок її 
членів. Пріоритетні напрями діяльності ВАР передбачають законотворчу 
діяльність, інформаційно-аналітичну  підтримку членів, розвиток кооперації, 
юридичний та бухгалтерський супровід. Важлива увага приділяється також 
формуванню ефективної системи підготовки кадрів для підприємств-членів ВАР.   

Ключова позиція ВАР, зазначив Андрій Дикун, полягає в тому, що земля має 
належати українцям, які на ній працюють. Хоча ї є специфіка землекористування в 
різних областях, але перед тим як йти до ринку землі  треба також захистити і 
права того, хто цю землю обробляє.  Більшість агровиробників мають вже 
підписані договори оренди, запланували капітальні інвестиції і їх позиція також 
має враховуватися.  

Андрій Дикун зазначив, що з ініціативи ВАР в 2017 році при 
облдержадміністраціях  в кожній області було створено Антирейдерські штаби, що 
дозволило хоча б частково зупинити масове поширення практик, якими  
користувалися  не чисті на руку люди. 

Висловив позицію  ВАР Андрій Дикун і з питань оподаткування підприємств 
аграрного сектору, зокрема розповів про активну роботу щодо вирішенням  
проблеми аграріїв та Державної фіскальної служби України із податковими 
накладними.   

Агровиробники і науковці  області активно долучилися до дискусії з Андрієм 
Дикуном щодо актуальних питань розвитку аграрного сектору. 

Професор Львівського національного аграрного університету Юрій Губені 
звернув увагу, зокрема, на необхідність глибинного аналізу аграрних тематичних  
складових програм політичних партій, присутніх у Верховній Раді України і 
моніторити реальне втілення їх положень за результатами голосувань. 

 Голова Громадської спілки  “Аграрії Львівщини” Юрій Одноріг відзначив, що 
агровиробники мають максимально ефективно господарювати через впровадження 
сучасних технологій і знань, оскільки максимізація прибутку з гектара  дозволить 
їм сплачувати максимально високу орендну плату. 

Керівники інших агроформувань  Львівщини також активно долучилися до 
дискусії із інших важливих для виробників питань.  
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Спеціалізована конференція, присвячена 

Посівній кампанії  2018 року 

01 лютого у Львівській торгово-промисловій 
палаті  компанія “AgriLab” спільно з 
Департаментом агропромислового розвитку 
облдержадміністрації провели конференцію 
“Посівна 2018: підгрунтя успіху”. 

Директор з маркетингу компанії “AgriLab” Володимир Скорик у вступному 
слові наголосив на важливості впровадження агровиробниками технологій 
ефективного агробізнесу, особливо підприємцями, які останні 3,5 роки 
користуються послугами компанії. 

Експерт компанії Євген Предченко розповів про технологічні особливості 
послуг  компанії “AgriLab” і комплексність рішень, якими вже користуються понад 
200 компаній в Україні і впроваджені на площі понад 700 тис.га.  

Євген Предченко детально зупинився на питаннях комплексної 
агродіагностики , що передбачає автоматизований відбір  грунтових проб, аналіз 
зразків грунту, розробку рекомендації і інші актуальні питання, що дозволяють 
оцінити потенціал  полів і зробити ефективну карту полів для систем точного 
землеробства.   

Євген Предченко у своїй доповіді також детально охарактеризував досвід 
США, де фермери аналіз потенціалу полів здійснюють раз на три роки, але при 
цьому щорічно зонально обстежують певні ділянки додатково. 

Головний агрохімік компанії “AgriLab” Володимир Махота детально розповів 
про етапи діагностики азотного та калійного живлення рослин і сучасні технічні 
засоби, що дозволяють суттєво спростити роботу агрономів, підвищуючи 
ефективність виробництва. На думку В. Махоти, починати ефективно 
господарювати необхідно з індивідуального підходу до кожного поля. Наприклад, 
впровадження технології диференційованого внесення добрив дозволяє підвищити 
урожайність і мінімізувати непродуктивні витрати мінеральних добрив. 

Заступник директора компанії “Агрокультура Мостиська” Володимир Бубнов 
розповів про досвід успішної співпраці з компанією “AgriLab”, що дозволило 
підприємству вже за півроку відчути суттєву економічну віддачу від впровадження 
нових технологічних рішень.  

Участь у конференції прийняли агровиробники області, президент Львівської 
Аграрної палати Павло Музика, уповноважений ЛАП Олег Бейзик, науковці та 
керівники агроформувань регіону.   
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Громади Львівської області  

розвивають проектний менеджмент 

24 січня у Львівському Центрі розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС) 
відбувся навчальний семінар з розвитку навичок проектного менеджменту, 
організований спільно із Департаментом міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва Львівської ОДА. 

Радник з питань регіонального розвитку Львівського ЦРМС Іван Кульчицький 
розповідає, що «навчальний семінар з розвитку навичок проектного менеджменту 
в ОТГ має на меті ознайомити учасників із базовими засадами та посприяти 
розвитку спроможності об’єднаних громад, особливо на етапі підготовки 
професійних кадрів». 

Знавці своєї справи і успішні реалізатори міжнародних програм Ярослава 
Сорокопуд, Валентина Когут та Станіслав Безушко поділилися досвідом та 
розповіли про тенденції розвиткових проектів. Зокрема, Ярослава Сорокопуд 
презентувала програму “Рука допомоги”, яка успішно реалізується на рівні громад 
і стає корисним досвідом і суттєвими фінансами для креативних ідей місцевого 
значення. 

Спікер Станіслав Безушко розповів для проектних менеджерів громад 
Львівщини про реалізовані проекти 2017 році Київським діалогом, який підтримав 
понад два десятки проектів з бюджетами від 25 до 60-ти тисяч гривень, 
спрямовані на міські простори, взаємодію влади, громади і бізнесу. 

Експерти поділилися секретами успіху отримання та реалізації проектів 
міжнародних донорських організацій, особливостями підготовки заявок і 
переліком наявних програм. Суттєву увагу приділили визначенню інтересів 
окремих громад і її кореляції зі стратегією розвитку громади та регіону в цілому. 

Окрім цікавих презентацій, учасники семінару, познайомилися між собою, 
попрацювали у групах, обмінялися ідеями і сформували плани подальшої 
співпраці. Директор Львівського ЦРМС Андрій Бринь наголосив, що підрозділ і 
надалі буде підтримувати громади, допомагати їм готувати стратегії, навчати 
спеціалістів і обмінюватися досвідом. 

Участь у заході взяли голови об’єднаних територіальних громад, особи, 
відповідальні за напрям міжнародної технічної допомоги, адміністрування 
фінансового сектору, фінансисти, активні представники культури і громадські 
активісти. 
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В області стартував 

конкурсний відбір 

учасників програми 

підтримки 

агровиробників 

Конкурсна комісія з надання фінансової підтримки суб’єктам 
господарювання, фізичним особам, які здійснюють діяльність в галузі 
агропромислового комплексу, розпочинає прийом документів для відбору 
виконавців заходів Комплексної програми підтримки та розвитку 
агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки у 2018 році. 

Як інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА 
кошти спрямовуватимуть у вигляді фінансової підтримки на конкурсній основі за 
такими напрямами: 

- фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового 
комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками), 
залученими в банківських установах чи кредитних спілках у національній валюті; 

- фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового 
комплексу на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-
планів; 

- фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді 
часткового відшкодування витрат на придбання посадкового матеріалу малини; 

- фінансова підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського 
господарства у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із 
збереження та відтворення родючості ґрунтів. 

З Порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на 
сторінці департаменту агропромислового розвитку в рубриці «Програми». 

За додатковою інформацією звертатись за телефонами 252-85-90, 255-05-70, 
255-05-72.  

Зазначимо, що у 2018 році на фінансову підтримку аграріїв Львівщини з 
обласного бюджету виділили 19,6 млн грн, що на 8,4 млн грн більше ніж у 
минулому році. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

ДЕПАРТАМЕНТ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО 

РОЗВИТКУ  ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 
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У Львові відбудеться семінар-тренінг 

«Реалізація вимог ЄС щодо технічного 

регулювання в Україні  

15-16 березня 2018 року у Львові за партнерства  Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації 
відбудеться семінар-тренінг з практичних аспектів впровадження європейського 
технічного регулювання в аграрному секторі, харчовій промисловості та туризмі. 

Семінар-тренінг  проводять експерти Робочої групи  “Економічна співпраця, 
зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво” Української сторони 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 

До участі запрошуються місцеві підприємці, представники громадських 
організацій та органів влади. 

 Теми семінару-тренінгу: 
- Зміни у торговельному режимі після підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС; 
- Стимулювання малих та середніх підприємств у наближенні національних 

вимог до європейських в туристичній сфері, аграрному секторі та харчовій 
промисловості; 

- Міжнародний досвід трансформації систем технічного регулювання та 
сучасні європейські тренди щодо їх функціонування. 

Практичний аспект семінару-тренінгу  включатиме: 
- Розробку рекомендацій щодо впровадження системи технічного регулювання 

в Україні; 
- Презентацію онлайн-платформи для консультацій. Вона дозволить всім 

бажаючим залишити свої запитання до експертів та отримати відповіді; 
- Формування ініціативних фокус-груп, які працюватимуть над розвитком 

регіонального аграрно-харчового і рекреаційно-туристичного кластеру (АРТК), а 
також налагодження міжрегіональної співпраці. 

Місце проведення семінару-тренінгу: м. Львів, пр. В. Чорновола, 57, 5 пов., 
Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної 
адміністрації). Початок семінару-тренінгу: 10:00 год.. 

Участь в семінарі-тренінгу – безкоштовна. Учасники забезпечуються 
роздатковими матеріалами,  організовані перерви з забезпеченням кави-паузи та 
обіду. Учасники з інших міст забезпечуються готелем. 

Для участі в семінарі-тренінгу пройдіть реєстрацію за посиланням: 
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKPO3T6y6PRhXoyRmJdjABUVr2

I1oqVFIYm5k4g3FzgIywQ/viewform 
 За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до Людмили Чабак 

(066 978 34 11), Тетяни Васильківської (050 371 53 82). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKPO3T6y6PRhXoyRmJdjABUVr2I1oqVFIYm5k4g3FzgIywQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKPO3T6y6PRhXoyRmJdjABUVr2I1oqVFIYm5k4g3FzgIywQ/viewform
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Джерело:www.alfasmartagro.com 
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Адреса проведення: Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»,                       

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

 

Джерело: www.organicbusiness.com.ua/create-organic-berries-farm  

Держава співфінансуватиме закупівлю 

обладнання молочними кооперативами 

В 2018 році запрацює програма з підтримки створення молочних кооперативів. 
Держава співфінансуватиме закупівлю обладнання для доїння і зберігання молока 
дрібними господарствами. Про це заявив перший заступник міністра аграрної 
політики та продовольства Максим Мартинюк. 

«Ми запропонуємо в 2018 році і в наступні роки широкі програми з підтримки 
створення молочних кооперативів, – підкреслив він. – Об’єднання в кооператив 
дозволить домашнім господарствам заробляти більше на тому ж обсязі молока 
тільки за рахунок того, що якість молока буде покращена завдяки забезпечення 
належних умов зберігання». 

За його словами, зараз завершується розроблення механізмів підтримки 
кооперативів. «Нам потрібен тиждень, аби фіналізувати це. Тоді ми оголосимо про 
принципи утворення кооперативів», – уточнив перший заступник міністра. 

Частина з 1 млрд грн, передбаченого для розвитку фермерства в бюджеті-2018, 
буде спрямована на підтримку кооперативів, причому молочні кооперативи 
посідають основне місце, наголосив Максим Мартинюк. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Джерело: www.loda.gov.ua 

Представників малого бізнесу 

запрошують до участі у конкурсі 

інвестиційних проектів 

Департамент економічної політики Львівської ОДА у межах реалізації 
Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області продовжує 
конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 1 лютого по 1 березня 2018 року.  

Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, 
представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з 
обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, 
отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з 
департаментом економічної політики ЛОДА. 

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за 
кредитами повинні відповідати таким вимогам: 

- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців; 
- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що 

підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 “Оброблення деревини та 
виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із 
соломки та рослинних матеріалів для плетіння”, Розділу 31 Групи 31.0 
“Виробництво меблів” (крім класу 31.03 “Виробництво матраців”) та усіх груп 
Розділу 10 “Виробництво харчових продуктів”. 

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати 
інвестиційні проекти з такими розділами: 

- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-
господарська стійкість; 

- конкретний напрямок використання кредитних коштів; 
- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті 

реалізації проекту; 
- очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті 

реалізації проекту; 
- очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни. 
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 стор. 
Зазначені документи необхідно подати в департамент економічної політики 

обласної державної адміністрації з 1 лютого по 1 березня 2018 року за 
адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425. 

Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам 
підприємницької діяльності, становить 750 тис грн терміном на три роки. Розмір 
часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних. 

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка 
розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної державної 
адміністрації. 

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 2-999-279. 
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Як отримати відомості щодо 

нарахованих/сплачених податків  

з 1998 року 

Фізична особа – платник податків може отримати відомості з Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) про суми 
нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених 
податків з 1998 р. 

Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа 
звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю 
податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого 
органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного 
пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву про отримання 
відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та 
утриманих податків за формою № 10ДР (додаток 14 до Положення про реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків). 

Джерело: Загальний інформаційний ресурс ДФС України 

Зміни у поданні форм 

статистичної звітності у 2018 році 

У 2018 році, у зв’язку з переглядом звітно-статистичної документації, 
відбулися зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів 
державної статистики. Зокрема, внесено зміни до форм державних статистичних 
спостережень (підставою є накази Держстату про затвердження форм державних 
статистичних спостережень): 

1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) “Звіт про умови праці, пільги та 
компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці” (26.06.2017 p. № 150); 

50-сг (річна) “Звіт про основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств” (06.06.2017 p. № 127); 

21 заг (місячна) “Звіт про реалізацію продукції сільського господарства” 
(12.07.2017 p. № 165); 

2-ферм  (річна) “Звіт про витрати на виробництво продукції сільського 
господарства (робіт, послуг)” (21.07.2017 p. № 193); 

2К-С (квартальна) “Анкета для сільськогосподарського підприємства” 
(17.07.2017 p. № 172); 

2-інвестиції (річна) “Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію 
активів” (21.07.2017 p. № 195); 

2-інвестиції (квартальна) “Звіт про капітальні інвестиції” (21.07.2017 p.                  
№ 195). 

Джерело: “Дебет-Кредит” 
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Президент підписав закон про 

безпечність та гігієну кормів 

Президент України 16 січня 2018 року підписав закон «Про безпечність та 
гігієну кормів» від 21.12.2017 р. № 2264-VIII, який набирає чинності через два роки 
з дня його опублікування. 

У даному Законі визначаються правові та організаційні засади виробництва, 
обігу, маркування та представлення кормів, регулювання відносин між органами 
виконавчої влади та операторами ринку кормів. 

У ньому, зокрема, наводяться визначення основних термінів, окреслюються 
повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, засади та порядок 
здійснення державного контролю, права та обов‘язки операторів ринку кормів, 
механізм їх державного регулювання виробництва та обігу. 

Крім цього, законом вносяться зміни до Законів України «Про ветеринарну 
медицину», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та деякі інші 
закони, прийняття яких необхідно для належної реалізації положень «первинного» 
Закону, яким є Закон України «Про безпеку та гігієну кормів». 

Закон направлений на створення умов розвитку ринку кормів в Україні та, 
зокрема, сприятиме зростанню виробництва якісних кормів, а також надасть 
можливість зменшити фінансове та адміністративне навантаження на операторів 
ринку запровадить еквівалентні європейському законодавству норми. Крім того, 
документ підвищить рівень захисту здоров‘я тварин, а також є важливою ланкою 
харчового ланцюга «від лану – до столу». 
Джерело: www.consumer.gov.ua 

 
     Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити 
облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року.  

Більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню 
споживчої інфляції. 

Джерело: www.bank.gov.ua 

Oблікову ставку НБУ підвищили 

до 16% річних 
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     29 cічня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 

продовольства України оприлюднено проект Закону “Про розсадництво 

багаторічних рослин”. 

29 січня оприлюднено проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень 

(випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю”. 

30 cічня оприлюднено проект Постанови КМУ “Про проведення 

загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України”. 
01 лютого оприлюднено проект наказу Мінагрополітики “Про внесення зміни 

до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва”. 
 

Мінагрополітики оприлюднило 

проекти нормативно-правових актів 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Джерело:www.2018.agroport.ua/lviv 
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В Україні впевнено дорожчає 

десертне яблуко 

Впродовж останнього тижня на ринку яблук в Україні було зафіксоване 
стрімке зростання ціни по всіх найпопулярніших сортах. Станом на 29 січня 2018 
року, середня ціна на яблуко на гуртових ринках України вже досягнула рівня 12-17 
грн/кг (0,34-0,48 євро/кг). 

Про це повідомляють фахівці «Інфо-Шувар», згідно 
результатів власного моніторингу цін  на найбільших гуртових ринках країни. 

Так, згідно цих даних, ціна на такі популярні сорти яблука, як “Чемпіон”, 
“Ренет Симиренка”, та “Айдред” зросла мінімум на третину. Сьогодні ціна на сорт 
“Чемпіон” вже зросла до рівня 13-15 грн/кг (0,37-0,42 євро/кг). Аналогічна 
ситуація зараз спостерігається і по сорту “Ренет Симиренка”, який на майданчиках 
найбільшого гуртового ринку Західної України ОРСП “Шувар” вже подорожчав до 
відмітки 12-16 грн/кг (0,34-0,45 євро/кг). Станом на сьогодні, сорт “Айдред” на 
“Шуварі” можна купити не дешевше, ніж 13-14 грн/кг (0,37-0,39 євро/кг). 

Сорт “Голден”, який є одним із найпопулярніших на ринку, сьогодні 
вже продається за ціною 13-17 грн/кг (0,37-0,48 євро/кг), тобто на 24% дорожче, 
ніж на початку минулого тижня. 

На 22% подорожчав також і сорт “Ліголь”, який зараз коштує не дешевше 13-
15 грн/кг (0,37-0,42євро/кг). 

І лише на 12% за тиждень зросла ціна на яблуко сорту “Муцу”, яка зараз 
перебуває в межах 13-16 грн/кг (0,37-0,45 євро/кг). 

Як зазначають експерти “Інфо-Шувар”, в порівнянні із аналогічним періодом 
минулого року яблуко в Україні вже подорожчало більш, ніж на 60%. Слід також 
згадати, що в минулому сезоні ціна на яблуко в Україні залишалася стабільною 
майже до середини весни. 

Тенденція до зростання ціни сьогодні спостерігається в сусідній Польщі, там 
за останній тиждень ціни на яблуко зросли мінімум на 10%, а в порівнянні з 
минулим роком польське яблуко стало дорожчим в 2 рази. Українські гуртові 
компанії вважають, що зростання ціни в Польщі буде лише підсилювати 
позитивний тренд в Україні. 

Джерело: www.info.shuvar.com 

https://info.shuvar.com/price
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Свинина програє світову 

конкуренцію м’ясу птиці 

Світовий ринок курячого м’яса розвивається досить динамічно. У структурі 
виробництва м’яса, птиця впевнено займає лідируючу позицію, обігнавши свинину 
і яловичину. Про це наочно свідчать дані січневої збірки 2018 року «Тварини 
по всьому світу – факти і цифри», опубліковані Федеральним статистичним 
відомством Німеччини, передає УНН. 

Повідомляється, що за 24 роки (1990-2014 рр.) світове виробництво курячого 
м’яса збільшилось у 2,8 рази. У 2014 році загальне виробництво продукції 
становило 100,4 млн т. 

Друге місце у структурі світового виробництва м’яса займає свинина. Приріст 
виробництва даного виду продукції становив 65%. 

На третьому місці – яловичина. За 24 роки (1990-2014 рр.) світове 
виробництво яловичини збільшилося всього на 22%. У 2014 році загальне 
виробництво продукції становило 64,7 млн тонн. 

Джерело: www.pigua.info 

У 2017 році АЧС поширювалася 

вдвічі швидше, ніж у попередні роки 

Минулого року АЧС розповсюджувалася вдвічі швидше, ніж роком раніше, та 
вдесятеро швидше, ніж у 2014 році. Так, у 2017 році зафіксовано 163 нових 
випадки АЧС, а загалом з 2012 року сталося 311 спалахів хвороби. На цьому 
акцентувала увагу Асоціація тваринників України (АТУ). 

За перший неповний місяць 2018 року вже зафіксовано 13 нових випадків 
АЧС.  

«Збитки від АЧС на одну голову в господарствах населення вартують 114 дол, 
США, на малих та середніх свинофермах – 196 дол. США, а на великих 
промислових комплексах – 460 дол. США, – наголосила голова АТУ Ірина 
Паламар. – Але загальні збитки від епізоотії набагато більші від фактичних коштів, 
які втрачаються від загибелі чи забою однієї свині». Ще рік тому АТУ разом із 
науковцями та представниками Держпродспоживслужби розробили Програму 
боротьби з АЧС на найближчі п’ять  років. Та Мінагрополітики її ігнорує, проект 
досі несхвалений, зазначила Ірина Паламар.  

Тим часом Україна багато втрачає через закриття експортних ринків свинини 
через АЧС. За словами голови АТУ, важливим державним кроком має бути також 
упровадження компартменталізації, яка сьогодні є єдиною можливістю налагодити 
експорт свинини.  
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Джерело: www.kmu.gov.ua 

Уряд погодив механізми передачі 

землі у власність територіальним 

громадам 

Кабінет Міністрів України погодив механізми передачі у власність 
об’єднаним територіальним громадам землі, в тому числі землі поза межами 
населених пунктів. Відповідне рішення передбачає оформлення відповідних 
урядових доручень Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру. 
Дане розпорядження позбавляє структури Держгеокадастру права одноосібно 
ухвалювати рішення щодо розпорядження землями поза межами населених 
пунктів – без згоди об’єднаних територіальних громад. 

Прем’єр-міністр наголосив, що до кінця року кожне обласне управління 
геокадастру має підписати з кожною ОТГ меморандуми, в яких будуть визначені 
строки та відповідальні особи за процес передачі земель. 

Глава Уряду також підкреслював, що вже з 1 лютого структури 
Держгеокадастру будуть позбавлені права одноосібно ухвалювати рішення щодо 
розпорядження землями поза межами населених пунктів – без згоди об’єднаних 
територіальних громад. 

Pозпорядженням  “Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальгних громад”, Держгеокадастру доручено забезпечити формування 
земельних ділянок шляхом проведення їх інвентаризації та передати у комунальні 
власність ОТГ.   

До того, як ділянки будуть передані ОТГ, управління ними Держгеокадастр 
здійснюватиме виключно за погодженням з  органом місцевого самоврядування 
відповідної громади.  

Планується що передача земель ОТГ буде здійснюватися за таким 
алгоритмом: 

- Клопотання ОТГ до Управління Держгеокадастру щодо проведення 
інвентаризації земель, що не були передані в користування. 

- Здійснення інвентаризації. 
- Реєстрація в кадастрі. 
- Передача. 
Держгеокадастр створив спеціальний сайт http://otg.land.gov.ua , на якому 

буде відображена вся інформація щодо передачі земель ОТГ.  
Працює гаряча лінія з питань передачі земель з державної власності у 

власність громад (0800-502-528). 
Планується що перша передача земель державної власності за межами 

населеного пункту відбудеться у березні 2018 року. 
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Джерело: www.alfasmartagro.com 

Нові продукти  

від компанії   

ALFA Smart Agro 

для агровиробників   

Компанія ALFA Smart Agro оголосила про початок випуск на ринку з’явилися 
9 нових продуків – засобів захисту рослин від ALFA Smart Agro, розроблених 
науковим підрозділом компанії. Це шість гербіцидів, один інсектицид, один 
прилипач і родентицид, які вже користуються активним попитом серед 
агровиробників, повідомляє прес-служба компанії. 

Гербіциди 
Кайман, КЕ – інноваційний двокомпонентний грамініцид, швидко знищує 

бур’яни, діючи як через надземну частину, так і через кореневище.  
Конкур, КС – системний гербіцид широкого спектру дії для контролю 

широколистих та злакових бур’янів.  
Лобера, КЕ – висококонцентрований грамініцид проти однорічних та 

багаторічних злакових бур’янів.  
Сантал, РК – двокомпонентний післясходовий гербіцид системної дії проти 

злакових та дводольних бур’янів на посівах соняшнику, стійкого до імідазолінів.  
Сокар, ВР – системний гербіцид-десикант суцільної дії на основі амонійної 

солі гліфосату.    
Хаммер Дуо, СЕ – двокомпонентний системний гербіцид для застосування на 

зернових культурах. 
Інсектицид  
Разит, КС – інсектицид контактно-системної дії, унікальне поєднання трьох 

діючих речовин із різними властивостями. 
Прилипач   
Омега Екстра – прилипач (ПАР) на основі ріпакової олії для сумісного 

застосування з гербіцидом Антизлак. 
Родентицид   
Номайс, Р  – концентрат для виготовлення родентицидних принад. 
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Джерело: www.ledeco.com.ua 
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Джерело: www.kievlift.com.ua 
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Віктор Горбанюк, експерт Львівської Аграрної  

палати,  тел.: 067-7382290. 

Чи потрібна селянам Львівській області 

справжня обслуговуюча неприбуткова 

сільськогосподарська   кооперація? 

За період з 2008 року обсяги молока проданого населенням переробним та 
закупівельним організаціям в Львівській області скоротилися із 124,9 тис. тон до 
12,9 тис. тон, що на 112 тис. тон, або майже на 89,7 % менше. Сімейні ферми 
домогосподарств, які займають домінуючі позиції у виробництві молочної 
сировини стрімко втрачають свої позиції на внутрішньому ринку області. Так, 
частка товарного молока, проданого сімейними фермами переробним і 
закупівельним організаціям скоротилася із 19,4 у 2008 році до 2,5 відсотка у 2016 
році. Якщо у 2010 році домогосподарства області отримали за продане 
переробним і заготівельним організаціям молоко 160,5 млн. грн, у 2013 році –                        
108 млн. грн, то у 2016 році ця цифра склала лише 43,9 млн. грн, або в 3,6 разів 
менше, не дивлячись на зростання закупівельних цін більше, ніж в 2 рази.                               
В розрахунку на одну корову такі надходження зменшилися з 2440 до 385 гривень, 
що покриває лише 5,2 відсотки вартості кормів витрачених на її утримання. Через 
неокупність витрат на виробництво молока в результаті низьких заготівельних цін 
молокопереробних підприємств, а також відсутності в області розвинутого і 
повноцінного кооперативного руху (приклад галицької кооперації до 1939 року) 
сімейні ферми за останні чотири роки скоротили виробництво молока на 76 тисяч 
тонн, або на 12,8 %, реалізацію молока на МПП на 37 тис. тон, або в 3,9 рази, при 
цьому зменшилося поголів’я корів майже на 24,2 тисячі, з яких у минулому році – 
7,9 тисяч, що склало 17,6% від всього поголів’я зменшеного в 2016 році по 
Україні в цілому. Львівська область, маючи поголів’я корів у населення в 3,1 разів 
більше, ніж у Черкаській (36,6 і 114 тисяч) і на рівні Вінницької області (124,4 і 
114 тисяч) реалізувала молока за 2016 рік на молокопереробні підприємства по 
відношенню до першої у 12,1 разів менше, до другої – у 14,6 разів менше, 
одержавши при цьому грошових надходжень від реалізованого молока в 
розрахунку на корову (а це і є показник окупності) в 42,5 разів менше, ніж у 
Черкаській (14374грн.корову в рік) і у 14,4 разів менше, ніж у Вінницькій області 
(5538 грн.) і у 56,7 разів (21837 грн.) менше, ніж можна було одержати при 
досягненні 70 % товарності заготівель при підвищенні заготівельних цін в 2 рази 
до фактичних за 2016 рік  (3404,2 грн. до 6880 гривень за тонну молока 1-го 
гатунку, яке відповідає  ДСТУ 3662-97). 
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При цьому, товарність реалізації молока на переробні підприємства у 
Черкаській області за 2016 рік становила 70% до  виробленого, у Вінницькій 
області – 28,4; а у Львівській лише – 2,5 відсотки. Це порівняння підтверджує, що 
товарність на фоні стимулюючих, мотиваційних цін з врахуванням продуктивності 
і окупності утримання корів, а також отримання певного рівня дохідності могло б 
забезпечувати стимулюючий вплив на процеси по стабілізації галузі молочного 
тваринництва Львівської області і України зокрема. Реальний ресурс товарного 
молока в домогосподарствах  населення області на початок 2017 року при 70% 
товарності (реалізовано до виробленого), а досвід Черкаської області на протязі 
останніх шести років підтверджує таку можливість, при фактичному поголів’ї і 
його продуктивності може досягти 362 тис. т проти 12,9 тис. т  реалізованих на 
переробні підприємства в минулому році. Використання ресурсу склало за 
минулий рік біля 3,6 відсотків (Черкаська область –  100%, Вінницька – 40,6%).  

В табл.1 автором здійснено порівняльний аналіз фактичного і прогнозного 
рівня господарювання домогосподарств населення на Львівщині за традиційною 
схемою «сімейна ферма-заготовач-молокозавод» і схемою «сімейна ферма-
кооператив-споживач» при фактичних і мотиваційних кооперативних цінах, а 
також заданому рівню товарності в 70 відсотків (реалізовано до виробленого) за 
період 2013-2016 рр.  

Чи могли б владні структури області виходячи із закону України про 
децентралізацію владних повноважень, конституційне право громадян на наслідки 
своєї нелегкої праці, надати можливість районам самостійно провести 
поглиблений експеримент по створенню ефективної моделі розвитку 
обслуговуючої кооперації по зразках розвинутих країн світу і Європи? 

При тому, що велику позитивну роль могла б відіграти саме держава, 
здійснивши конкретні і дієві заходи по створенню суцільної  кооперації, в тому 
числі неприбуткової обслуговуючої, а також стимулюванню підвищення 
ефективності виробництва та якості продукції в дрібнотоварних кооперативних 
формуваннях, які б дали можливість задіяти сільське населення за більш дієвими 
схемами діяльності, в тому числі і молоді, що створило б реальні можливості не 
загострювати в подальшому, соціальні питання на селі. Константацією фактів, без 
вжиття рішучих заходів впливу зі сторони держави і державних органів на місцях, 
науковців, фахівців, сільської громадськості зупинити ці негативні процеси,  буде 
не можливо. Вбачається, що єдиним, цивілізованим, практичним кроком 
вирішення цих проблем, які нагромадилися в українській аграрній економіці, була 
б суцільна кооперація і нова економічна політика держави по відношенню до села, 
побудована на практичному і теоретичному досвіді розвинутих країн світу.  

 Тому, сьогодні, як ніколи важливо залучити невичерпну ініціативу і потенціал 
сільських територіальних громад, задіяти усі політичні важелі та правові 
механізми впровадження цього напрямку аграрної політики місцевими органами 
влади та органами місцевого самоврядування.    
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2013 2014 2015 2016 Кооп. 

прогноз 

Поголів’я корів, тис.гол  138,2  128,4  121,9  114 - 

Валове виробництво молока, тис. т  593 576  545,6  517  - 

Середній надій на корову, л  4291 4486 4476 4535 - 

Реалізовано на молокопереробні 

підприємства, тис.т. 
50 41 

 

15,6 

 

12,9 

 

362  

 

% товарності 8,5 7,2 2,8 2,5 70  

По закупівельних цінах, грн./т  2146,5  2261,5 2718,2 3404,2 6880*  

Виручка населення, млн. грн.  108  94 42,4 43,9 2491*  

Реалізовано на корову, л  364 323 128 113 3174  

Собівартість 1т молока, грн.  2490 2980 3636 4303 4780 

Затрати на вир-во молока, млн. грн  125 123 56,7 55,5 1730 

Дохід (збиток), млн. грн  -17    -29 -14,3 -11,6 +761  

%  рентабельності (збитковості)  -14,0 -24,0 

 

-25,2 

 

-20,9 

 

+30,6  

 

Окупність утримання корови, грн./рік  781 729 348 385 21837* 

Виручка кооперативу при реалізації                                                                                           

молока по15 грн. за літр б/ж, млн. грн. 

750 615 

 

234 

 

193 

 

5430**  

 

Розрахунки з населенням, млн. грн.  108 94 42,4 43,9 2491 

Сума коштів в кооперативах для                                                                                          

подальшого перерозподілу згідно Статутної 

діяльності, млн. гривень  

642  

      

-521 -192 

 

-150 

 

+2939  

 

Умовно недоодержано в бюджет від ПДВ  

при витрачанні населенням цих коштів на  

закупівлі товарів і послуг, млн. грн  

-128 -104 

 

-38 

 

-30 

 

+588  

Розрахунки автора 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз фактичного і прогнозного рівня виробництва молока      

у Львівській області за умови кооперативної моделі в 2013-2016 рр. 
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*Примітка:  Розрахункові кооперативні ціни з врахуванням продуктивності, товарності, затрат на 

утримання корови з врахуванням інфляційних процесів за останні роки, окупності і дохідності 

молочної продукції при 70% до виробленої для 1-го ґатунку ДСТУ 3662-97 найбільш наближені до 

реального стану ефективної господарської діяльності сільських домогосподарств, які утримують 

корів і могли б бути членами кооперативів.                    .           

 **Примітка: Кооперативна ціна на 2017 рік розрахована на споживачів в 15 гривень /л ДСТУ 

3662-97 згідно пропонованої диференціації, а саме: 4% молоко по ціні 17,65 гри/л, відповідно;    

3,5% - 15,44 гри/л;  3,4% - 15 гри/л;   3,2% - 14,12 гри/л,;  2,5% - 11,03 гри/л,; 1,5% - 6,62 гри/л,;  

0,5% - 2,21 гри/л, (2,21 х 3,4:0,5 =15 грн), що дало б можливість кооперативним утворенням 

позитивно впливати на стан ціноутворення, стати в ринкових умовах повноцінними конкурентами 

і за рахунок реальних коштів, які надходитимуть в бюджет домогосподарств  (сума майже в 2,5 

млрд. грн) і коштів, які залишатимуться в кооперативі  (а це сума майже в  3 млрд. грн) 

забезпечать реальні умови відтворення кооперативного руху в області, збільшення поголів’я корів, 

зайнятості сільського населення, покращення його добробуту, прискореного об’єднання і розвитку 

спроможних територіальних громад. З врахуванням коефіцієнта еластичності ринку при якому 1% 

зниження цін дає можливість споживачам підвищувати рівень споживання на 0,8% дав би 

можливість забезпечити зростання фізіологічних потреб населення в молочній продукції, а окупне 

і дохідне виробництво молока дало б можливість сільським домогосподарствам збільшувати 

поголів’я, поліпшувати кількісні і якісні характеристики молочної продукції, досягти повної 

зайнятості трудових ресурсів і зростання ролі місцевих територіальних громад.   

Наведені в табл.1 розрахунки повністю підтверджують висновки про те, що 
товарність заготівель (реалізація молока з двору до виробленого) на фоні 
стимулюючого ціноутворення має безпосередній вплив на ефективність 
господарської діяльності домогосподарств населення (окупність і дохідність) і є 
головною відповіддю на те, що тільки масовий кооперативний рух на селі в змозі 
вплинути на стабілізацію тваринницької галузі в господарствах населення, 
забезпечення продовольчої безпеки держави і вирішення багатьох проблемних 
питань, які сьогодні існують в українському селі.  

Привабливі ціни, широкий асортимент продукції, висока якість            
(конкурентні умови виживання обслуговуючої сільськогосподарської 
неприбуткової кооперації на внутрішньому і зовнішніх ринках) дадуть можливість 
багатофункціональним інтегрованим кооперативним структурам зайняти чільне 
місце на споживчих ринках (як внутрішніх так і зовнішніх), стати потужними 
ринковими гравцями з якими в недалекій перспективі всі змушені будуть серйозно 
рахуватися. Це дасть реальні перспективи зменшити ціновий тиск на кінцевого 
споживача і забезпечити прискорену реалізацію виробленої продукції. 

Висновок: Тільки розвинутий кооперативний сектор, як основа багатоукладної 
саморегульованої економіки з врахуванням позитивних прикладів розвинутих 
країн світу і Європи в силі, в надзвичайно короткі терміни, вирішити глобальні 
проблеми розвитку сільських територіальних громад і українського села в цілому.  
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Джерело: www.summit-agro.com.ua/ukr//seminar_busk 
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Джерело: www.lcci.com.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 8,00 9,50 11,00 

Капуста броколі 45,00 45,00 45,00 

Капуста білоголова 3,00 3,20 3,50 

Квасоля біла 25,00 26,50 28,00 

Картопля стандарт 3,50 3,70 3,90 

Морква 4,50 5,00 5,50 

Буряк 4,00 5,00 6,00 

Квасоля червона 25,00 26,50 28,00 

Огірок тепличний 40,00 40,00 40,00 

Рукола 200,00 225,00 250,00 

Гарбуз 11,00 11,00 11,00 

Селера корінь 15,00 15,00 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,20 3,60 4,00 

Часник 29,00 47,00 65,00 

Редька біла 9,00 9,00 9,00 

Салат 75,00 125,00 175,00 

Гриб печериця 22,00 27,50 33,00 

Груша 30,00 34,00 38,00 

Чорнослив   без кісточки 48,00 58,00 68,00 

Яблуко Ренет Симиренка 14,00 14,50 15,00 

Яблуко Флоріна 12,00 13,00 14,00 

Яблуко Муцу 16,00 16,50 17,00 

Яблуко Ліголь 14,00 15,00 16,00 

Яблуко Голден 15,00 16,00 17,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Індича гомілка 75,00 75,00 75,00 

Індиче філе 130,00 130,00 130,00 

Щука жив. 115,00 115,00 115,00 

Білий амур  жив. 65,00 70,00 75,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 01.02.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 2 (73) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 01.02.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

2018 / № 2 (73) 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та 

олійних культур в Україні на умовах CPT 

термінали, EXW елеватори, CPT переробники, 

FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF 

Висівки пшеничні 3200 

Горох 6275 

Гречка 9300 7500 

Жито 1 клас 3442 3400 

Жито 2 клас 3392 126 

Жито 3 клас 3329 128 

Зелений горох 7800 

Коріандр 10700 10000 

Кукурудза 5320 ↑ 5 4947 ↓ 22 4538 ↓ 345 4500 160 ↑ 1 158 146 

Льон 11000 11500 

Макуха соєва 330 

Макуха соняшникова 155 

Нут 27000 32000 

Овес 4700 4800 

Олія соняшникова 13000 

Просо 7300 8000 

Пшениця 1 клас 5700 

Пшениця 2 клас 5752 ↓ 13 5155 ↓ 2 5140 ↓ 10 172 ↓ 1 170 

Пшениця 3 клас 5682 ↓ 36 5081 ↓ 4 4917 ↑ 117 170 ↓ 1 

Пшениця 4 клас 5550 5000 ↑ 25 

Пшениця 5 клас 5500 ↓ 17 4900 ↑ 50 168 ↑ 1 150 

Пшениця 6 клас 5575 ↓ 18 5073 ↓ 11 5317 4567 168 

Ріпак 1 кл до 35 мкм без 

ГМО 
486 

Соняшник 10818 11000 ↓ 667 10900 

Соя 12598 ↓ 50 12009 12300 11275 372 ↓ 2 385 

Соя без ГМО 13270 ↓ 30 12412 ↓ 30 400 ↑ 2 405 

Ячмінь 5718 ↓ 2 4927 3800 5310 

  
CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

$ 

FOB, 

$ 

DAF, 

$ 

CIF, 

$ 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Практичний  семінар «Робота з 

пайовиками та органами 

місцевої влади»  

07-08 лютого 2018 р. 

 

Київська обл., 

м. Буча,  конференц-

готель «Зелена Буча», 

вул. Інституцька,22  

www.ucab.ua 

Друге Всеукраїнське  

Аграрне Віче 

«Сталий розвиток громад» 

07 лютого 2018 р. 
м.Київ,  

вул. Хрещатик, 2 
www.uacouncil.org 

Круглий стіл «Інвестиції та 

кредитування в агробізнесі: 

особливості і перспективи» 

08 лютого 2018 р.  

м..Київ, Київський 

національний  економічний  

університет  ім. В. Гетьмана,  

 вул.Дегтярівська, 49-г,  

6 поверх, зал засідань № 062. 

www.agroconf.org 

Зимовий  семінар Суффле 

Агро Львів 2018 
08 лютого 2018 р.  

 Львівська обл., 

Пустомитівський р-н,                

7- й км траси Львів-Київ, 

Drevniy  Grad 

www.soufflet-agro.com.ua 

ІІ Науково-практична 

конференція «Садівництво та 

ягідництво: від проектування 

до врожаю» 

14-15 лютого 2018 p.  
м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, 70-Б  
www.ukrsadprom.org 

Другa Міжнароднa 

конференція  «Українска соя: 

органічна та традиційна» 

21 лютого 2018 p 

м. Київ, 

Міжнародний виставковий 

центр, Броварський пр-т,15, 

конф.зал  2, вхід 1C, 2 пов. 

www.apk-inform.com 

IV Британсько-український 

агробізнес форум: «Сталий 

розвиток в агробізнесі»  

22 лютого 2018 p 

м. Київ, 

Міжнародний виставковий 

центр, Броварський пр-т,15, 

конф.зал  2, вхід 1C,  

www.ucab.ua 

ІІ Міжнародний конгрес 

виробників та переробників 

цукрових буряків 

01 березня 2018 р. 

Київська обл., 

м. Бровари,  

ТРЦ “Термінал”, 

вул. Київська, 316 

www.sugarworld.org/sugarworld2018/ 

Зарубіжні події 

Міжнародний бізнес-форум  

«Польсько-українська 

співпраця в агропромисловому 

комплексі» 

17 лютого  2018 р. 

 

Польща, 

м. Лодзь 
www.targiferma.com.pl/pl 

XI Сільськогосподарська 

виставка «Agro - Park  2018» 
3-4 березня 2018 р. 

Польща, 

м. Люблін 
www. agropark.pl/pl 

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).  
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