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Джерело: Львівська Аграрна палата 

 16 лютого директор Департаменту  Наталія Хмиз під час звіту про діяльність 
за минулий рік навела інформацію про динамічний розвиток аграрного сектору 
Львівщини. Зокрема, нові виробничі потужності ввели шість аграрних 
підприємств і ще 40 інвестиційних проектів перебуває у стадії реалізації. В 2017 
році реконструювали приміщення для утримання свиней ТзОВ «Літинське», 
ввели в дію другу секцію теплиці для вирощування салату ТзОВ «Галіція 
Грінері», цех з виробництва сиру ТзОВ «Барком», приміщення для утримання кіз 
ФГ «Меринос-захід». 

У Львівській  також області діє 30 сільськогосподарських кооперативів різної 
спеціалізації. 

В рамках проведення аудиту використання сільськогосподарських земель на 
Львівщині в минулому році було задіяно в обіг 19,2 тис га і в найближчий час буде 
задіяно ще 15 тис га.  

Важлива увага приділяється також розвитку сільськогосподарського 
дорадництва, що дозволяє надавати консультативну підтримку аграріям та 
особистим домогосподарствам, зокрема і у новоствореному Консультаційно-
дорадчому центрі при департаменті. Крім того, минулоріч  було підписано низку 
важливих для розвитку галузі угод, серед яких Меморандум про співпрацю в 
галузі агропромислового комплексу з Харківською та Херсонською ОДА, а також 
Меморандум про вступ Львівської області до Європейської мережі кулінарної 
спадщини. 

 

Департамент 

агропромислового розвитку  

Львівської ОДА прозвітував 

про результати роботи                        

за 2017 рік 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Відбулася зустріч                                    
з  Генеральним Консулом 

Республіки Польща                          
у  Львові 

19 лютого відбулася зустріч президента Львівської Аграрної палати Павла 
Музики та голови управи ЛАП Ігоря Вуйцика з Генеральним Консулом 
Республіки Польща у  Львові п. Рафалом Вольскі. 

В рамках зустрічі обговорювалися питання співпраці між нашими аграрними 
палатами та фермерами, можливість реалізації двосторонніх проектів, що 
дозволять активізувати  розвиток галузей сільського господарства в двох країнах, 
прискорять трансфер технологій і обмін знаннями для забезпечення 
збалансованого розвитку сільських територій.                                                   

Також обговорювалось  питання системи поширення інформації у сфері 
сільськогосподарського  дорадництва,  участi у тематичних виставках наших 
аграріїв, i проведення міжнародної конференції у листопаді 2018 року 

Виробництво 

сільськогосподарської продукції 

на Львівщині у січні 2018 року 

За інформацією Головного управління статистики у Львівській області, 
у січні 2018 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області 
порівняно з січнем 2017 року зріс на 7,2%.  

Сільськогосподарські підприємства наростили обсяги виробленої продукції 
на 18,3%, господарства населення, на які припадає майже половина 
сільськогосподарського виробництва, зменшили обсяги продукції на 3,3%. 

Порівняно з січнем 2017 року з тваринницької продукції зросло виробництво 
м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) на 14,4%, 
скоротилось виробництво молока на 1,2%, яєць – на 0,4%. 

Джерело: www.lv.ukrstat.gov.ua 



5 

2018 / № 3 (74) 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Конкурентоспроможність                            

в плодоовочевому секторі 

15 лютого на ринку сільськогосподарської продукції ―Шувар‖ для 
агровиробників області Проект USAID ―Агросільрозвиток‖ провів регіональний 
семінар на тему: ―Підвищення ефективності та конкурентоспроможності у 
плодоовочевому секторі‖.  Участь у семінарі прийняли аграрії області, науковці, 
уповноважений Львівської аграрної палати Леонід Олійник. 

Із вступним словом до учасників навчання звернулась заступник директора 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко, 
яка охарактеризувала позитивну динаміку розвитку плодоовочевого сектору 
регіону і звернула увагу на програми підтримки агровиробників. Представник 
проекту Микола Гриценко звернув увагу на програми підтримки виробників, що 
надаються в рамка тематичного напряму діяльності  USAID в Україні.  

Заступник директора компанії ―Галфрост‖ Максим Білозьоров розповів про 
позитивний досвід співпраці з проектом для удосконалення технологічної 
складової переробного виробництва на підприємстві – придбання лінії оптичного 
сортування ягід.  

В рамках семінару важлива увага приділялася визначенню додаткових 
інструментів інвестування агровиробників, впровадженню стандартів якості та 
вимог харчового законодавства, використанню мобільного додатку PROD для 
збуту продукції та іншим актуальним тематикам 
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На Львівщині відкрили перший 

завод із переробки меду 

19 лютого у селі Сопошин Жовківського району, відкрили перший на 
Львівщині завод з переробки меду та продуктів бджільництва ТзОВ «РЕНОМА». 
Підприємство є експортером українського меду, та сприяє підтримці і розвитку 
регіональних пасічників. Участь у відкритті спільно з керівництвом та 
працівниками підприємства взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка. 

«Дуже важливо, щоб виробники сільськогосподарської продукції, 
виробники, які працюють в агропромисловому комплексі, мали якнайбільшу 
додану вартість. А додана вартість створюється від кінцевого продукту, тим паче, 
якщо цей продукт є затребуваним на ринку, - наголосив Олег Синютка. –  Це 
єдине підприємство такого ґатунку у області. Інвестиції сягають 20 мільйонів 
гривень. Тут створять 50 нових робочих місць з хорошою заробітною платою. Це 
добра опора для громади села – місця, де зможуть працювати люди і податки до 
місцевого бюджету. Це один із трьохсот проектів, які супроводжує 
облдержадміністрація для того, щоб інвестори з не мали клопотів із 
адміністративними бар’єрами та організацією роботи». 

До складу виробничих потужностей підприємства входить цех приймання 
сировини, цех переробки меду та гомогенізації, склад готової продукції, 
механічна майстерня, котельня з економічними та екологічними котлами. 

«Мед від пасічника потрапляє до нас в цех прийому. Після цього 
перевозиться в цех і подається в камеру декристалізації. Мед розігрівається в 
камері декристалізації до температури 38-39 градусів упродовж певного 
технологічного часу. Після цього мед наливається у ванну розкристалізації і там, 
де залишились якісь брили меду, у ванні просідає і насосом перекачується через 
фільтр в гомогенізатор. Там він гомогенізується за допомогою шнекового 
механізму і приводиться до однорідного стану, який має однакові фізико-хімічні 
властивості», – розповів директор підприємтва «РЕНОМА» Михайло 
Баранівський. 

Підприємство виготовляє гомогенізований акацієвий, липовий, гречаний, 
соняшниковий, різнотрав’я, та ріпаковий мед. 

Мед виготовлений на підприємстві експортується в Польщу, Австрію, 
Італію, Канаду. Кожна партія має експертний висновок. 

Підприємство має можливість регулярно поставляти поліфлорний (зібраний 
з різних видів рослин) або монофлорний мед (зібраний з одного виду рослин) 
загальним обсягом до 500-1000 тонн в рік. 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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У Львові відбувся семінар 

компанії  ALFA Smart Agro 

8 лютого у Львові при сприянні 
компанії  ALFA Smart Agro відбувся 
спеціалізований навчальний семінар з 
питань впровадження сучасних 
агротехнологічних рішень в розвитку 
галузей рослинництва.  

Участь у семінарі прийняли аграрії Львівщини, члени Львівської Аграрної 
палати та науковці, які дізналися про важливі аспекти, що дозволяють підвищити 
ефективність виробництва рослинницької продукції 

Відзначимо, що компанія ALFA Smart Agro є потужним національним 
виробником інноваційних засобів захисту рослин та мікродобрив і завжди приділяє 
важливу увагу технологічному супроводу агровиробників. В рамках семінару 
виробники дізналися про нові продукти компанії, які орієнтуються на реалізацію 
конкурентних переваг агроформувань 

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Агровиробники Львівщини                            
прийняли участь  

у Міжнародній виставці  
в Польщі 

17 лютого агровиробники області – члени Львівської Аграрної палати, 
уповноважений ЛАП в Перемишлянському районі, члени Вінницької Аграрної 
палати, ГО ―Національний центр сільськогосподарського дорадництва та 
консалтингу ―Досвід‖ і науковці Львівщини відвідали XVIII Міжнародну виставку 
―Targi Ferma 2018‖ у місті Лодзь (Республіка Польща) та прийняли учать в роботі 
Польсько-українського Аграрного Форуму.  

В рамках спеціалізованої дискусійної панелі на форумі заступник міністра 
сільського господарства та розвитку сільських територій Єва Лех, Президент 
Національної сільськогосподарської палати Польщі  (KRIR) Віктор Шмулевич, 
очільники спеціалізованих державних інституцій Польщі відповіли на актуальні 
питання, що турбують фермерів цієї країни.  

Агровиробники обмінялися знаннями та досвідом щодо налагодження 
співпраці із Сільськогосподарської палатою Лодзького воєводства та дорадчою 
службою воєводства.  

Аграрії Львівщини ознайомилися також із новинками технологічно-технічного 
забезпечення виробництва, які презентувалися на виставці, а також відвідали 
спеціалізовані тематичні семінари.  
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Конференція присвячена  

посівній кампанії  2018 року 

Автор: Людмила Хайдарова  (Вінницька Аграрна палата) 

1 лютого  2018 року у  Вінниці відбулась конференція французько-
української компанії Суфле Агро Україна яка співпрацює з українськими 
аграріями уже 10 років. Конференція відбулась у діалозі між аграріями 
Вінниччини і фахівцями компанії про початок весняної посівної. Відкрив  
конференцію генеральний директор компанії Суфле Агро Україна Самюель 
Робар, який  подякував аграріям Вінниччини за співпрацю і наголосив на тому, 
що Україна є успішною аграрною державою за рахунок родючості земель. Також 
він сказав, що в Україні кваліфіковані спеціалісти, з якими велике задоволення 
працювати, і що успіх залежить від наполегливості. До успіху є три ключі: праця, 
праця і праця.  

Багато запитань від аграріїв було до агронома компанії Миколи Матвійчука 
про сівозміну культур і про те, які екодобрива пропонує компанія, які нові 
високоврожайні сорти насіння. Також Матвійчук М. розповів про використання 
сидератів, які практикує компанія на своїх полях для удобрення і захисту ґрунтів. 
Доповідач розповів про те, як команда Суфле Агро Україна постійно працює над 
пошуком нових рішень у сільськогосподарському виробництві. З метою  
використання нових рішень команда із Франції на площі 180 га проводить 
сівозміну, у яку активно включені суміші покривних культур, до складу яких 
входять: вика, конюшина, гірчиця, овес, жито. 

Суфле Агро Україна презентує також на ринку України пневматичні сівалки. 
Агрегати призначені для роботи в екстремальних умовах. Можуть сіяти по 
поживних рештках, мульчі та по класичній технології. 

Компанія Суфле Агро працює надаючи сільськогосподарським виробникам 
повний комплекс послуг з виробництва рослинної продукції, підвищення 
урожайності, якості продукції та збільшення прибутковості. 
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«Протягом кризових років сільське господарство виявилося чи не єдиною 

галуззю, здатною стабільно демонструвати зростання виробництва та 

обсягів експорту. Платоспроможність аграріїв, а також низькі показники 

проблемності кредитів аграрного МСБ і зумовили зацікавленість з боку банків» 

– зазначила виконавчий директор Національної асоціації банків України 

(НАБУ) Олена Коробкова.  

РАДАБАНК є одним із банків, що підтримують аграріїв України, від 

малого й середнього бізнесу до агропромислових підприємств та холдингів. 

Так, у 2017 році частка кредитів агросектору у загальному кредитному портфелі 

РАДАБАНК складає 30%. 

Сьогодні існує дефіцит ресурсів на проведення весняно-польових робіт. 

Зокрема, аграрії  перекривають брак коштів на весняно-польові роботи та 

підготовку до жнив за рахунок пролонгації та реструктуризації старих кредитів 

та укладення нових. Спеціально розроблені та адаптовані під даний вид 

діяльності  програми та тарифні пакети дозволяють забезпечити безперебійне 

функціонування підприємства, потреби аграріїв у закупівлі дизельного палива, 

засобів захисту рослин, обладнання, модернізації виробництва, рефінансування 

кредиту у іншому банку та інше. Детальніше на www.radabank.com.ua. 

Завдяки програмі «Підтримка аграріїв шляхом здешевлення кредитів» 

клієнти РАДАБАНКУ отримали відшкодування відсотків за кредитами. 
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На сьогодні перспективним фінансовим інструментом виступають аграрні 

розписки. 

Основна цінність аграрних розписок у тому, що їх можна отримати під заставу 

майбутнього врожаю. А на залучене від банку фінансування малі та середні 

господарства зможуть закупити насіння, засоби захисту рослин, добрива, паливо та 

сільгосптехніку.  

РАДАБАНК завжди дотримується сучасних тенденцій та використовує нові 

корисні інструменти для покращення співпраці агросектора з банком. Саме тому 

розпочав підготовку до запуску проекту аграрних розписок.  

РАДАБАНК на постійній основі веде партнерські відносини з АПК 

«Львівщина» тому що є одним з провідних банків в аграрній сфері та вже багато 

років надає банківські продукти та послуги, що поєднують в собі все, що 

необхідно аграрному підприємству для комфортного партнерства з банком. 

За додатковою інформацією запрошуємо:  

вул. Академіка В. Гнатюка, 16, тел. (032) 232-25-74 

вул. С. Бандери, 21, тел. (032) 253-96-47 

вул. Пасічна, 33, тел. (032) 232-99-16 

0 800 500 999 

www.radabank.com.ua 

http://www.radabank.com.ua/
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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: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Програма конференції 

«ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ РИНКУ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

28 лютого  2018 р. м. Львів, вул. Стрийська, 199; стадіон «Арена Львів» 

10.30- 11.00 Реєстрація учасників конференції 

11.00-11.20 Офіційне відкриття виставки 

11.20-11.25 Відкриття конференції.  

Вітальне слово Наталії Хмиз, директора департаменту агропромислового 

розвитку Львівської облдержадміністрації  

Вступне слово модератора 

Модератор: Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку, радник директора 

ОРСП «Шувар» 

11.25-11.35 Економічна реформа - очима селян 

Юрій Губені, професор Львівського національного аграрного університету, 

доктор економічних наук 

11.35-11.45 Результативність програм підтримки розвитку малих та середніх 

сільськогосподарських підприємств Львівської області. Фінансова підтримка 

аграрного сектору економіки у 2018 році. 

Людмила Гончаренко, заступник директора департаменту  агропромислового 

розвитку Львівської обласної державної адміністрації   

11.45-12.25 Земельні правовідносини. Договір оренди землі - основний документ при 

використанні землі  

Зміни у правилах використання земель, власники яких померли 

Ризики орендаря у випадках коли орендодавці не отримують орендну плату. 

Емфітевзис. Суборенда земельних ділянок. 

Ірина Дмитерко, юрист, редактор журналу «АгроPRO» 

12.25-12.45 Перерва на каву 

12.45-13.30 Можливість в супереч обставинам: головні зміни на плодоовочевому ринку 

України.  

Тетяна Гетьман, керівник «Інфо-Шувар» 

Інтеграція дрібного виробника ягід в промислову переробку. 

Представник «Ягідний край», ТОВ «Галфрост» 

Дрібний та ефективний: досвід роботи кооперативу «Стрийський Ясь» 

Представник кооперативу 

Вільні карантинні зони, головна вимога зовнішнього ринку 

Микола Олексієнко, начальник управління фітосанітарної безпеки головного 

управління Держпродспоживслужби у Львівській області 
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Шановні партнери 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро ЛВ Лімітед» пропонує   до реалізації 

картоплю насіннєву еліту, першу та другу репродукції, сортів європейської селекції: 

1. Вартість садивного матеріалу: 

Назва 

сорту 

  

Група стиглості 

  

Фракція, 

мм 

Ціна за 1 кг, грн.                       

з ПДВ  
  

E 
РН 1 РН 2 

Рів’єра Надранній високоврожайний сорт столового призначення. 

Накопичує врожай до появи фітофторозу. Бульби мають 

гарний товарний вигляд,. Можливе отримання двох 

врожаїв в умовах Південних регіонів. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   35-55 

  
11,00   

Мелоді Середньопізній сорт столового призначення високої 

врожайності. 

Бульби характеризуються добрими смаковими якостями, 

мають гарний товарний вигляд, дуже добре зберігаються. 

Мелоді має високу стійкість до хвороб та дає надійний 

врожай. 

  

10,00 6,50 

Імпала Ранній високоврожайний сорт столового призначення. 

М'якоть стійка до потемніння після термічної обробки. 

Бульби мають гарний товарний вигляд та високі смакові 

якості. Можливе отримання двох врожаїв в умовах 

Південних регіонів та раннього врожаю у центральній зоні 

України. 

  

11,00   

Белла 

роза 

Дуже ранній високоврожайний сорт німецької селекції, з 

бульбами розміром від середнього до великого. Гарний 

товарний вигляд – рожева шкірка, дрібні вічка, рівні 

бульби. Висока врожайність та посухостійкість, високі 

смакові якості, дуже висока стійкість до вірусів. 

  

  7,50 

Люся Високоврожайний червонобульбовий сорт столового 

напряму використання, формує великі однорідні бульби з 

поверхневими вічками. Характеризується відмінними 

смаковими якостями. Має високу посухостійкість та 

стійкість до вірусних захворювань. Враховуючи короткий 

період зберігання, бажано використання врожаю у 

свіжому вигляді. 

  
  

Договірна 
11,00   

Кібіц Середньостиглий сорт картоплі Кібіц. Вегетаційний період 

складає 75-85 днів. Бульби сорту Кібіц жовтуваті, кругло-

овальної форми, однорідні за формою, м'якоть жовтого 

кольору. Квітки - червоно-фіолетові.  

    
11,00   

Арізона   Високоврожайний ранній сорт столового призначення, з 

великими, привабливими бульбами, що мають добрі 

смакові якості. Надійно забезпечує формування високого 

врожаю в стресових умовах. Стійкий до високих 

температур повітря та ґрунту під час вегетації. Бульби 

добре зберігаються. Має високу стійкість до вірусних 

захворювань. Досить чутливий до метрибузину. 

    

10,00   

Мадлен Ранній високоврожайний сорт столового призначення, 

формує однорідні бульби середнього розміру. Має добрі 

смакові якості. Характеризується високою стійкістю до 

вірусних захворювань. Має прекрасні споживчі якості для 

постачання до торгових мереж, чищення та пакування. 

    

10,00   

ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» пропонує   

до реалізації насіннєву картоплю 

http://agrico.com.ua/images/sorta/riviera/riviera1.jpg
http://agrico.com.ua/images/sorta/roko/roko2.jpg
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2. Умови оплати та доставка: 
  Оплата за товар здійснюється  у  гривнях шляхом 100% передоплати 

банківським переказом на рахунок продавця.  
При замовленні товару більше 20 т надаються знижки. Фасування: біг-бег 

(1 т) або сітка (20 кг). 
Адреса складу: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с.Вирів, вул. 

Центральна, 62 
3. Якість садивного матеріалу:  

Садивний матеріал вищевказаних сортів отриманий від вирощування 
імпортованої з Голландії та Німеччини картоплі класу SE «Супер еліта» та E 
«Елітне насіння» та вирощений у Львівській області з дотриманням 
технологічних процесів виробництва насіннєвої картоплі і відповідає  вимогам 
якості згідно ДСТУ 4013-2001. 

Зберігання садивного матеріалу картоплі здійснюється у спеціалізованих 
картоплесховищах з дотриманням відповідних температурних режимів та умов 
вологості повітря. 

Пропозиція дійсна до 01 березня 2018 року. 

Контактна особа: Леся Пасевич, +38 032 242 49 79,  

менеджер зі збуту сільськогосподарської  продукції,  e-mail: 

lesya_pasevych@agromark.com.ua 

+38 067 471 13 62 
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Як створити сімейне фермерське 

господарство 

Створення фермерського господарства регулюється Законом України «Про 
фермерське господарство» (останні зміни вступили в силу в 2016 році). 

Згідно йому, може створити таке господарство як юридична особа, а також 
фізична особа-підприємець. Також закон виділяє 2 види фермерських господарств: 
звичайне та сімейне, згідно з яким членами цього господарства можуть бути сім'я, 
родичі, пише Cудово-юридична газета. 

Цікаво, що в законі про фермерське господарство існує одна колізійна норма. 
Справа в тому, що перелік родичів, які можуть бути членами фермерського 
господарства, визначає стаття 3 Сімейного кодексу. Згідно їй,  «сім'ю складають 
особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права 
та обов'язки». Але в той же час «права члена сім'ї має одинока людина». З цього 
ми можемо зробити висновок, що сімейне фермерське господарство може 
створити й одна особа. 

Процедури створення звичайного і сімейного фермерського господарства 
дуже схожі. По-перше, створюється юридична особа. Ви можете скористатися 
модельним статутом або розробити його самостійно. Далі – рішення засновників, 
перелік осіб, які брали участь у загальних зборах засновників. Все це несете 
державному реєстратору. Зараз адміністративний збір за реєстрацію юридичної 
особи не сплачується на першому етапі; залишено лише збір за зміни в статутних 
документах. 

Після реєстрації юрособи можна займатися придбанням земельного банку. 
Хоча до цього можна вдатися і спочатку, а потім створити юридичну особу: чіткого 
механізму закон не передбачає. 

Отже, особи, які бажають мати фермерське господарство сімейного типу, 
збираються і складають між собою договір про його створення. Угода обов'язково 
підлягає нотаріальному посвідченню. У договорі повинні бути вказані основні 
параметри: режим користування господарським майном, порядок покриття 
збитків, розподілу витрат і прибутку і т. п. 

В Україні зареєстровано чимало фермерських господарств. І зараз, якщо Ви 
хочете почати таку діяльність на землі, то для отримання земельної ділянки, згідно 
із Земельним кодексом, необхідно мати або аграрну освіту, або стаж роботи в 
аграрній галузі. 

http://sud.ua/ru/news/obshchestvo/114968-kak-sozdat-semeynoe-fermerskoe-khozyaystvo
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Державна допомога на 

працевлаштування: які критерії 

враховуватимуть 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 33 затверджено 
критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на 
працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих 
місць. 

До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 
господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та 
створення нових робочих місць (далі – державна допомога на 
працевлаштування) належать: 

- недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою 
суб’єктів господарювання; 

- збільшення кількості працевлаштованих осіб окремих категорій; 
- збільшення кількості нових робочих місць для осіб окремих категорій. 
Державна допомога на працевлаштування є допустимою у разі коли: 
- надається з метою сприяння працевлаштуванню та створенню нових 

робочих місць для: 
- незабезпечених осіб; 
- осіб, які не мали постійної оплачуваної роботи протягом щонайменше 24 

місяців або щонайменше 12 місяців і щодо яких виконується одна з умов, 
передбачених п. 7, крім абзацу третього частини першої ст. 1 Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання»; внутрішньо переміщених 
осіб; учасників бойових дій, які віднесені до однієї з категорій, зазначених у 
пунктах 19 і 20 частини першої ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» (далі  – особливо незабезпечені особи); 

- осіб, зареєстрованих як безробітні, у значенні, наведеному у законах 
України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – зареєстровані безробітні 
особи); 

- осіб з інвалідністю; 
- осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування; 
- державна допомога на працевлаштування, спрямована на відшкодування 

суб’єктам господарювання витрат на: 
- оплату праці незабезпечених осіб, особливо незабезпечених осіб, 

зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після відбуття покарання або 
примусового лікування; 

- сприяння в працевлаштуванні незабезпечених осіб, особливо 
незабезпечених осіб, зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після 
відбуття покарання або примусового лікування, та створення нових робочих 
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місць для зазначених осіб (здійснення заходів, спрямованих на стимулювання 
самостійності та адаптації особи до робочого середовища, підвищення рівня 
конкурентоспроможності з урахуванням вразливості особи на ринку праці, її 
супровід під час вирішення соціально-побутових питань, підтримка під час 
спілкування з роботодавцем, допомога у врегулюванні конфліктів); 

- оплату праці осіб з інвалідністю; 
- сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю та створенні нових 

робочих місць для зазначених осіб (здійснення заходів, спрямованих на 
стимулювання самостійності та адаптації особи до робочого середовища, 
підвищення рівня конкурентоспроможності з урахуванням вразливості особи на 
ринку праці, її супровід під час вирішення соціально-побутових питань, 
підтримка під час спілкування з роботодавцем, допомога у врегулюванні 
конфліктів); 

забезпечується: 
- створення нових робочих місць; 
-працевлаштування на робочі місця, що звільнилися у зв’язку з 

припиненням трудових відносин попереднім працівником за його ініціативою чи 
у зв’язку із застосуванням до працівника заходу дисциплінарного впливу 
відповідно до законів, але не в результаті скорочення чисельності або штату 
працівників. 

Джерело: www.visnuk.com.ua 

Мінагрополітики оприлюднило 

проекти нормативно-правових актів 

 
         07 лютого на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект Закону ―Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із 
землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою‖. 

07 лютого оприлюднено проект Постанови Кабінету Міністрів України ―Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для надання підтримки розвитку фермерських господарств‖. 

13 лютого оприлюднено проект наказу Мінагрополітики ―Про затвердження 
Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для 
здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, 
використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості 
ґрунтів‖. 

13 лютого оприлюднено проект наказу Мінагрополітики ―Про затвердження 
Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства‖. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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До 1 травня громадянам слід подати заяву про 

самостійне обрання/заміну земельних ділянок для 

застосування пільг з плати за землю 

Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що відповідно до 
внесених 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‖ 
змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) відбулися зміни в 
оподаткуванні пільгових категорій фізичних осіб - платників земельного податку. 

Внесеними змінами до пункту 281.2 статті 281 ПКУ скасовані обмеження 
щодо застосування пільги до однієї ділянки із сплати земельного податку 
фізичним особам. З 01 січня 2018 року звільнення від сплати податку за земельні 
ділянки для пільгових категорій фізичних осіб, визначених в пункті 281.1 статті 
281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у 
межах граничних норм. Серед пільговиків (пункт 281.1 статті 281 ПКУ): 

- інваліди першої і другої групи; - фізичні особи, які виховують трьох і більше 
дітей віком до 18 років; - пенсіонери (за віком); - ветерани війни та особи, на яких 
поширюється дія Закону України ―Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту‖; - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, передбачене 
для зазначених вище фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним 
видом використання у межах граничних норм: 

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як                   
2 гектари; - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в 
селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах –  не більш як 0,10 гектара; - для 
індивідуального дачного будівництва –  не більш як 0,10 гектара; - для будівництва 
індивідуальних гаражів –  не більш як 0,01 гектара; - для ведення садівництва - не 
більш як 0,12 гектара.  

Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 ПКУ, має у власності 
декілька земельних ділянок одного виду використання і загальна площа таких 
земельних ділянок перевищує граничні норми відведення, то така особа до 
1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до 
контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне 
обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги. Пільга починає 
застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) 
періоду, у якому подано таку заяву. Якщо до 1 травня поточного року така фізична 
особа не подала до контролюючого органу заяву про самостійне обрання/заміну 
земельних ділянок для застосування пільги, то у поточному році оподатковуються 
всі земельні ділянки, які є у її власності (крім земельної ділянки, на яку подана 
вказана заява у 2017 році). 
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Програма закупівель зерна 

майбутнього врожаю від ДПЗКУ 

З 12 лютого 2018 р. ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація 
України» розпочала програму закупівель озимих та ярих зернових культур 
пшениці, ячменю, кукурудзи та вівса майбутнього урожаю 2018 р. 

Безпосереднє виконання всіх етапів закупівель держкорпорація 
здійснюватиме через свої регіональні відділи 

Реалізація даної програми буде проводитися у два етапи: 
Протягом першого етапу (лютий 2018 року – липень 2018 року) 

сільгоспвиробники мають подати до регіональних відділень заявки на участь у 
програмі, сформувати необхідний пакет документів, здійснити з представниками 
ПАТ «ДПЗКУ» та страхових компаній огляд посівів. 

На підставі позитивного акту огляду посівів  в центральному офісі                       
ПАТ «ДПЗКУ» укласти договори поставки та застави майбутнього врожаю. 

Після підписання договорів на поточний рахунок сільгоспвиробника згідно 
умов договору поставки буде здійснена попередня оплата, яка складатиме 3 000 
гривень з урахуванням ПДВ за одну тонну законтрактованого зерна. Річні відсотки 
за користування коштами складають до 11% річних. 

Другий етап  програми передбачає поставку зерна 
сільгосптоваровиробниками в кількості та якості згідно умов договору на зернові 
склади, а також остаточний розрахунок у вигляді другого траншу. 

Корпорація вже розпочала приймання заявок на участь у програмі закупівель 
зернових культур майбутнього урожаю 2018 р. і підготовку до підписання 
договорів. 

Аграрії можуть отримати відповіді та консультації з усіх питань, що 
стосуються умов участі у форвардній програмі, збору та оформлення необхідних 
документів, підписання договорів і отримання коштів у регіональний відділ ПАТ 
«ДПЗКУ». 

В рамках інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань укладання 
договорів поставки зерна майбутнього врожаю у центральному офісі ПАТ 
“ДПЗКУ” варто звертатися: (044) 206-15-71 або forward@pzcu.gov.ua 
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Пам’ятка споживачам при купівлі насіння овочевих, 

баштанних культур, кормових коренеплодів та 

садивного матеріалу багаторічних рослин 

Щороку навесні, з початком дачного сезону, пожвавлюється реалізація 
насіння овочевих культур та садивного матеріалу (саджанців) багаторічних 
рослин на ринках роздрібними продавцями та спеціалізованими магазинами. 
Кожен з нас родом із села і потяг до землі певно є в кожного українця, тому і 
хочемо щось посадити навесні, щоб потім спожити вирощені власними руками 
плоди. Все починається з насіння і від його якості залежить майбутній урожай. 

Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва Департаменту 
фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва 
повідомляє, що відповідно до чинного законодавства, допускається обіг партій 
насіння, сортів, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні. Звертаємо увагу споживачів насіння та садивного матеріалу 
багаторічних рослин покупець (споживач) має право вимагати від продавця 
(реалізатора) відомості про товар, який він хоче придбати, а саме: 

- назву підприємства-виробника, його місцезнаходження, культура, сорт 
(гібрид), рік урожаю, номер партії, схожість насіння, його чистота, вологість, 
походження, термін дії сертифіката, на основі якого здійснювалась перевірка 
посівних якостей.   

Варто знати, що термін дії документів за результатами визначення посівних 
якостей насіння становить 12 місяців, а упакованих в герметичну тару – 24 місяці. 
Використання та реалізація насіння та садивного матеріалу, які не забезпечені 
супровідними документами про їх походження та якість – забороняється. Власник 
повинен гарантувати відповідність посівних якостей насіння та товарних якостей 
садивного матеріалу, даним зазначеним у відповідних документах. Ці документи 
повинні зберігатись на місці торгівлі та пред’являтись за вимогою. 

Звертайте увагу на особливості маркування пакувань насіння. На пакеті з 
фасованим насінням, призначеним для роздрібної торгівлі, відповідно до ДСТУ 
6006:2008 зазначається: 

-  назва країни виробника, фірми, підприємця, товарний знак, юридична 
адреса пакування насіння, культура, сорт (гібрид), маса або кількість штук 
насіння в пакеті, номер партії, рік урожаю, схожість, документ про посівні якості 
насіння, коротка інформація про культуру (опис сорту (гібриду), поради щодо 
вирощування. 

При розкритті пакування намагайтесь не пошкодити місце, на якому 
вказаний номер партії, зберігайте квитанцію (фіскальний чек) на 
придбаний  товар. 

Відповідальність за продаж неякісного насіння є суто господарська. 
Ошуканому споживачу слід звертатись до Головних управлінь 
Держпродспоживслужби в областях, або до суду й стягувати вартість неякісного 
насіння. 

 Джерело:www.consumer.gov.ua 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

В Україні зберігається дворазовий 

розрив між платою за державні                   

та приватні землі 

Держгеокадастр України узагальнив дані про середню вартість оренди 
сільськогосподарської землі в 2017 році. В середньому по Україні громадяни-
власники паїв у минулому році отримали 1369 грн за гектар. Станом на 01.01.2017 
р.  цей показник складав 1093,4 грн/га. Зростання за рік становить 25%. 

Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській (2961,8 грн/га), 
Полтавській (2553 грн/га), Харківській (2111 грн/га) та Сумській (2100,2 грн/га) 
областях. Найдешевше користування землею обходилося у Закарпатській (718,9 
грн/га), Запорізькій (794,7 грн/га), Миколаївській (825,8 грн/га) та Херсонській 
(842,3 грн/га) областях. Загальна площа цієї категорії сільгоспземель, переданих в 
оренду за договорами, складає 16,9 млн гектарів. 

Середня орендна плата за передані на земельних аукціонах ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення державної власності станом на 01.01.2018 
склала 2793,2 грн/га, тоді як станом на 01.01.2017 р. показник становив 2249,8 
грн/га. Зростання за рік становить 24%. 

Підкориговано порядок часткової 

компенсації вартості 

сільгосптехніки  

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва 

Зокрема, уточнено, що часткова компенсація надається 
сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані 
техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та 
інших документах, що підтверджують оплату через державний банк або банк, у 
статутному капіталі якого 75% і більше акцій належить державі, у таких 
розмірах: 

- 20% вартості (без урахування ПДВ) – за придбані техніку та обладнання у 
грудні 2017 р.; 

- 25% вартості (без урахування ПДВ) – за придбані техніку та обладнання 
починаючи з 1 січня 2018 року. 
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Вирощування пажитниці однорічної 

в умовах Лісостепу Західного 

Сергій Сметана, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник відділу кормовиробництва , 

Любомир Бугри, кандидат сільськогосподарських наук, 

завідувач відділу 

Данило Пукало, науковий співробітник відділу, 
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

Багаторічні трави (зокрема сіно та сінаж) є джерелом кормового білка в 
зимових раціонах великої рогатої худоби, у яких не вистачає майже  
11,8 млн. т білка, внаслідок чого щорічно недобирається біля 20−25 % продукції 
тваринництва. Для підвищення продуктивності кормових угідь у Львівській 
області необхідно щорічно проводити докорінне поліпшення 35-40 тис. га лучних 
угідь, в т.ч. близько 20 тис. га низькопродуктивних сіножатей. 

Пажитниця однорічна сорту Росавій – лучна культура кормового напрямку. 
Вона поєднує в собі властивості ярої та озимої форми пажитниць, тобто є 
дворучкою, завдяки чому його можна висівати на кормові та насінневі цілі 
ранньою весною, влітку та восени. Сорт формує високу вегетативну 
продуктивність (650−800 ц/га зеленої маси) при посіві його як в чистому вигляді, 
так і сумісно з бобовими та озимими зерновими на корм. Насіннєва 
продуктивність сорту складає 12−14 ц/га. 

Сорт Росавій мало вимогливий до ґрунтово-кліматичний умов вирощування, 
добре переносить підвищену кислотність ґрунтів, має високу зимо-
морозостійкість, характеризується інтенсивним ростом вегетативної маси 
протягом всього вегетаційного періоду завдяки чому формує 3−4 укоси зеленої 
маси або один укіс отави. При озимому способі вирощування сорту Росавій 
відростання травостою весною відбувається на 10−12 днів раніше, ніж в інших 
багаторічних трав. 

Пажитницю однорічну вирощують у кормових і польових сівозмінах. Високі 
врожаї його мають на різних типах ґрунтів: суглинкових, глинистих, супіщаних, 
осушених торфовищах, забезпечених вологою. Добре росте він також на слабо 
кислих підзолистих ґрунтах. 

Сорт Росавій на кормові цілі вирощується переважно в кормових сівозмінах 
у чистому вигляді або з бобово-злаковими компонентами. Він може бути доброю 
покривною і ремонтною культурою для багаторічних трав. 
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Попередники і підготовка ґрунту. аналогічні як під ярі та озимі зернові. 
Удобрення: а) передпосівне − 45−50 кг/га азоту, по 80−90 кг/га фосфору і 

калію, та 40 кг/га магнію. 
б) підживлення: 
 − весняне при озимому способі сівби азотом в нормі 45 кг/га; 
− підживлення азотом в нормі 30−45 кг/га після кожного укосу. 
Посів. Ранні весняні сорти посіву по ярому типу та в першій декаді серпня 

при озимому типу. Глибина загортання насіння 1−2 см, норма висіву 25 кг/ га. 
Догляд за посівами. Для боротьби з бур’янами вносять гербіцид агрітокс 

в нормі 2,3 – 2,8 л/га  або базагран − 1 л/га. 
При встановленні норм висіву, в першу чергу, враховується схожість 

насіння. Досліди показали, що головною причиною різної схожості насіння в 
польових умовах є дія ґрунтових мікроорганізмів. Тому схожість насіння на 
одному і тому ж ґрунті, але по різних попередниках, буває різною. 

На ріст і розвиток злакових трав значний вплив мають також строки сівби. 
Для формування високого врожаю доброї якості необхідно встановити 
оптимальну густоту стояння рослин, при якій вони найбільш повно будуть 
використовувати основні фактори життя. А це в значній мірі залежить від 
способу посіву і норм висіву насіння. 

Досліди з вивчення впливу норм висіву пажитниці однорічної на насіння  
протягом років досліджень закладалися в два строки. Перший строк сівби – 
15−18 квітня, наступний − 11−15 серпня.  

Дані досліджень свідчать, що середня тривалість періоду від посіву до 
початку появи сходів становить від 10 до 16 днів, а до повних сходів 15− 
20 днів. Вихід рослин у трубку закінчується через 46−47 днів. 

В середньому за  роки досліджень період від посіву до повного виходу 
рослин в трубку на весняних посівах тривав 54 дні, а на літніх − від початку 
відростання до виходу в трубку – 54 дні. Повне виколошування наступало 
відповідно на 63 і 64 дні, повне цвітіння при обох посівах – на 80 день і повна 
стиглість насіння – на 102 день. 

Найбільша щільність травостою – 1100 шт./м2 була відмічена на 
суцільнорядкових посівах при нормі висіву насіння 25 кг/га. Висота  рослин  в 
середньому за роки досліджень становила 93−100 см. 

У зв’язку з інтенсивним кущенням рослин райграсу дозрівання насіння 
розтягується, тому часто важко визначити час його збирання. 

Розрізняють три фази стиглості насіння цієї культури: молочно-воскову або 
зелену; воскову або жовту, при якій зовнішня частина зернівок сіра, а частина 
насіння має зеленуватий відтінок; повна стиглість (тверде насіння). 

Насіння райграсу однорічного, як і більшість злакових трав, при дозріванні 
дуже легко осипається, що значно ускладнює його збирання. Важливе значення 
при цьому має визначення правильних строків і способів  збирання насіння. 
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Насіння райграсу однорічного, як і більшість злакових трав, при дозріванні 
дуже легко осипається, що значно ускладнює його збирання. Важливе значення 
при цьому має визначення правильних строків і способів  збирання насіння. 

Кращими строками збирання насіння райграсу однорічного є перші                       
4 дні після настання фази воскової стиглості. Воно в цей час напівтверде, містить 
до 35 % вологи. В наступні дні різко збільшуються втрати від описання. 

Збирання найкраще проводити зранку або надвечір, коли збільшується 
вологість повітря і осипання насіння зменшується. На практиці застосовують три 
способи збирання насіння райграсу однорічного: пряме комбайнування, двофазне 
пряме комбайнування, роздільне збирання. При сухій погоді найбільш 
ефективним і економічно вигідним є пряме комбайнування. 

Строки сівби значно впливають на формування врожаю насіння пажитниці. 
Важливою умовою високої продуктивності посівів  є правильний вибір способу 
сівби, оптимальної площі живлення і густоти стояння рослин.                 У 
виробничих умовах на великих площах, що збираються комбайнами, від норми 
висіву при одному і тому ж способі сівби значно залежить величина врожаю. 

Дослідження, які проводилися в зоні достатнього зволоження, 
підтверджують позитивний вплив ранніх строків посіву на насіннєву 
продуктивність пажитниці.  

Одержані дані щодо урожайності насіння пажитниці однорічної показують, 
що у перший рік використання найвищий врожай насіння забезпечили весняні 
посіви, оскільки в рік сівби вони були найбільш розвинені. Літні посіви 
розвивались значно повільніше. 

Насіннєва продуктивність пажитниці однорічної під впливом норм та 
способів сівби змінювалася за рахунок збільшення, або зменшення кількості 
генеративних пагонів на одиницю площі. Найбільшу кількість генеративних 
пагонів було виявлено при нормі висіву 25 кг/га. 

При весняно-літній сівбі оптимальною нормою висіву насіння пажитниці 
однорідної є 25 кг/га. Врожай насіння становить 1,08 т/га – 0,72 т/га. 

Аналіз економічної ефективності вирощування пажитниці однорічної 
залежно від способів сівби і норм висіву підтверджує, що весняний посів при 
нормі висіву 25 кг/га насінин забезпечує найвищий врожай насіння, найвищий 
умовно чистий прибуток – 1182,6 грн., і найвищу рентабельність – 121 %.                         
(в цінах 2013 р.). 

Джерело:  www.pigcongress.org/2018/ukr 
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Джерело: www.kievlift.com.ua 
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Віктор Горбанюк, експерт Львівської Аграрної  

палати,  тел.: 067-7382290. 

Об’єктивне ціноутворення – основа дохідності                     

і окупності виробництва  молока від корів               

в домогосподарствах населення України 

У статті автор проаналізовано вплив росту затрат на утримання корів на фоні 
товарності закупок (реалізовано до виробленого) і цін на молоко вироблене і 
реалізоване домогосподарствами  населення України по офіційних каналах збуту на 
його ефективність за період дев’яти місяців відповідних років.  

2013 2014 2015 2016 2017 Кооп. 

прогноз  

2017 р. до 2013 р.  

+, - в % 

Затрати на виробництво                                                                                                       

1т молока, грн/т   **  
2375 2710 3306 4010 4499 4499 +2124 +1.9 p. 

Зростання цін МПП на 

молоко закуплене у                                                                                                     

населення, грн/т  

2274,5  2376,5  2769,5  3250 4788,8  6478**  +2514  +2,1р.  

В порівнянні рік до року, в %  0 +4,5  +16,5  +17,3  +47,3  +35,3   -   -  
Затрати на вир-во 1 т молока 

в порівнянні                                                                                                      

до закуп-х    цін МПП в %  

+4,4  +14,0  +19,4  +23,4  -93,9 -69,5  - - 

Питома вага 

закупівельних цін в                                                                            

структурі затрат в %  

95,7  87,7  83,8 81 106,4  144,0  - - 

Ефективність виробництва 

молока в ДГ населення                                                                                                        

(дохід+, збиток-), млн. грн.  

-144  -471  - 595  -750  +291  +8296  - - 

Рівень рентабельності,                                                                                                       

(збитковості) в %  
- 4,2  -12,3 -16,2  -18,9  +6,0  +30,5  - - 

Рівень 

товарності(реалізовано                                                                                                       

до виробленого) в %  

20,4  20,8  17,5  16,2  16,8  70 - - 

Джерело: розрахунки автора 

Таблиця 1 

Основні показники економічного розвитку молочного скотарства в Україні 

(за 9 міс. відповідного року)  

**  Примітка:  Затрати (собівартість) виробництва молока в домогосподарствах населення та розрахункові 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 розроблено по методиці напрацьованій автором на основі власних досліджень. 
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Подібні диспропорції, при яких затрати на виробництво молока в 
домогосподарствах населення зростали значно вищими темпами, ніж фактичні 
ціни молочно-переробних підприємств (індекс росту затрат на виробництво                   
1 т молока за 9 місяців 2016 року до 2013 року в 1,68 разів вищий, ніж зростання 
закупівельних цін на молоко) призвели до різкого, нічим не обгрунтованого (крім 
економічних факторів) скороченням поголів’я корів, зменшенням виробництва і 
реалізації його по офіційних каналах збуту, про що свідчить таблиця 2.  

2013  2014 2015 2016 2017 +,-  в % 

Поголів’я корів, ст. на 01 жовтня   

 відповідного року, тис. гол. 

2015,9  1897,9  1729,8  1668,2  1643,6  -372,3  -18,5  

Валове виробництво молока,  тис. т 7017,8  6795,2  6342,5  6080,1  5988 -1029,8  -14,7 

Заготівлі молока від населення 

на молокопереробні під-ва  тис. т 

1432,4  1412,6  1108,6  987 1004,4  -428,0  -29,9 

Джерело: розрахунки автора 

Таблиця 2 

Основні показники молочного скотарства України  

(за підсумками 9 місяців відповідного року) 

В той же час,  підвищення цін молокопереробних підприємств (МПП) і 
заготівельних організацій на закупівлю молока від корів в господарствах  
населення за 9 місяців 2017 року на 47,3 відсотки (економічний мотиваційний 
фактор впливу) до відповідного рівня минулого року дало реальну можливість: 

а) зменшити спад поголів’я корів в господарствах населення з 61,6 тисяч 
голів за період 9 місяців 2016 року до відповідного періоду 2015 року до 24,6 
тисяч голів за відповідний період 2017 року по відношенню до 2016 року, що в 
процентному відношенні складає  3,6 до 1,5 відсотки; 

б) збільшити заготівлі молока по офіційних каналах збуту з 987 до 1004,4 
тисяч тон, або на 1,8 відсотка, на 0,6 відсотків підвищити його 
товарність(реалізація молока з двору до виробленого), при цьому порушивши за 
останні роки негативну тенденцію постійного зменшення його закупок 
молокопереробними і заготівельними організаціями. Також відбулася певна 
стабілізація його виробництва, а саме: якщо за відповідний період 2016 до 2015 
року спад виробництва складав 262,4 тис.т. то за період 2017 до 2016 року цей 
показник склав лише 92,1 тис.т. або в 2,8 рази менше; 

в) вперше за останні 4 роки реалізація молока на МПП і заготівельні 
організації (офіційний канал збуту) від корів населення стала прибутковою, 
рівень рентабельності – 6 відсотків проти 18,9 відсотків збитковості за 
відповідний період минулого року, населення при цьому одержало від 
реалізованого молока додатково 291 млн. грн замість 750 млн. грн збитків;  
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г) підвищення цін ще на 35,3 відсотків і доведення їх до 6478 грн / т(1-й 
гатунок ДСТУ 3662-97) дало б можливість домогосподарствам населення 
забезпечити високоефективне ведення власного домогосподарства, одержати 
дохід в розмірі майже 8,3 млрд. грн проти 291 млн. за відповідний період 2017 
року) при рівні рентабельності 30,5 відсотків, а також за рахунок мотиваційного 
фактору поступово наблизитися до рівня товарності в 70 відсотків (реалізація 
молока з двору до виробленого), при тому, що досвід домогосподарств 
Черкаської області, які за 9 місяців цього року забезпечили цей показник в 74,2 
відсотки реально підтверджує таку можливість. Решта молока  (30 відсотків) 
повністю забезпечувала б внутрішні потреби домогосподарств, які утримують 
корів повноцінною фізіологічною нормою харчування.  

Приведені приклади свідчать про об’єктивний характер і повністю 
підтверджують висновки про те, що товарність закупок (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 впливати на стабілізацію тваринницької 
галузі в господарствах населення, забезпечення продовольчої безпеки держави і 
вирішення багатьох проблемних питань, які сьогодні існують в сільських 
територіальних громадах (дивитися дані рядка кооперативний прогноз в табл.1).                                                                                                  

В процесі досліджень було звернуто увагу на провокуючу роль ціни у 
збільшенні реалізації молока від корів населення (зростанні його товарності) і те 
що остання, прямо впливає на окупність утримання корів і дохідність молочного 
тваринництва. Такий підхід до формування наближеного до оптимального 
ціноутворення заохочуватиме власника, члена кооперативу до виходу на 
максимальні параметри реалізації молока, а також мотивувати його до 
збільшення кількості утримуваного поголів’я і покращення його якісних і 
продуктивних характеристик з врахуванням того, що продуктивність корів і 
товарність молока від господарств населення знаходяться в обернено 
пропорційній залежності до ціни. Чим вища продуктивність корів, тим кількість 
реалізованого з домогосподарства молока (показник його товарності) може бути 
більшою, не порушуючи при цьому нормального самозабезпечення його членів 
в молочній продукції (науково обґрунтована норма фізіологічного споживання 
на одного члена 350-380 літрів в перерахунку на цільне молоко), при цьому ціна, 
при якій досягається мінімальна окупність (собівартість утримання корови) – 
зменшується.  

Тому настав час від розмов про реформи на селі перейти до усвідомлення 
того, що саме суцільна, багатофункціональна інтегрована неприбуткова 
сільськогосподарська обслуговуюча кооперація на базі світового і європейського 
досвіду з врахуванням особливостей українського села в змозі стати реальною 
рушійною силою позитивного відродження українського села і його об’єднаних 
громад, розвитку їх продуктивних сил і інфраструктурних змін, без значних 
фінансових затрат зі сторони державного сектору. 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 12,00 14,00 16,00 

Капуста брюссельська 35,00 35,00 35,00 

Капуста білоголова 3,00 3,80 4,50 

Квасоля біла 25,00 26,50 28,00 

Картопля стандарт 3,00 3,50 4,00 

Морква 4,00 5,20 6,50 

Буряк 4,00 6,00 8,00 

Квасоля  біла 25,00 26,50 28,00 

Капуста цівтна 38,00 41,50 45,00 

Рукола 160,00 180,00 200,00 

Гарбуз 10,00 11,00 12,00 

Селера корінь 13,00 14,00 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,90 4,20 4,50 

Часник 30,00 52,50 75,00 

Редька біла 10,00 10,00 10,00 

Салат 65,00 77,50 90,00 

Гриб печериця 34,00 39,50 43,00 

Груша 20,00 30,00 40,00 

Чорнослив   без кісточки 60,00 75,00 90,00 

Яблуко Ренет Симиренка 11,00 12,00 13,00 

Яблуко Флоріна 13,00 14,50 16,00 

Яблуко Муцу 16,00 16,50 17,00 

Яблуко Ліголь 13,00 14,50 16,00 

Яблуко Голден 13,00 15,00 17,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гуляш яловичий 90,00 100,00 110,00 

Індича гзадня чверть 80,00 80,00 80,00 

Форель річкова жив. 165,00 165,00 165,00 

Короп  жив. 56,00 65,50 65,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 22.02.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 21.02.2018 р. 

Джерело: www.2018.agroport.ua/lviv 

  

пшениція 

2кл 

пшениця  

3кл 

пшениця 

6кл кукурудза кукурудза соя cоя 

  
дол. США 

/ грн 

дол. США/ 

грн 

дол.США 

/ грн 

дол США / 

грн 15% зернова 

ГМО 

0.9% ГМО 

ТІС, Южний 184/5850 180/5750 175/5575 171/5450 161/5150 
415/ 

13225   

Транс-

Сервис,       171/5450     
392/ 

12500 

Порт 

Чорноморськ               

Веселокутський 

КХП 182/5775 178/5675 173/5500 169/5375     
390/ 

12425 

о: 
  



35 

Закупівельні ціни в Україні  

на 22.02.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 
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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 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

$ 

FOB, 

$ 

DAF, 

$ 

CIF, 

$ 

 

 

Висівки пшеничні 3200 

Гірчиця 25000 

Горох 192 6300 5700 

Гречка 8400 7500 

Жито 1 клас 3575 3400 

Жито 2 клас 3538 130 

Жито 3 клас 3488 130 

Кукурудза 5342  4886  4900 4663 170 158 148  4000 

Льон 11000 11500 400 

Макуха ріпакова 170 

Макуха соєва 11300 330 

мука 1 сорт 12500 

Мука в/с 6800 

Овес 4750 4800 

Просо 7300 7950 

пшениця 1 клас 5700 

Пшениця 2 клас 5728 5214  5200  5100 182 170 

Пшениця 3 клас 5658  5078  4875  4900 179 

пшениця 4 клас 5500 4900 4800 

пшениця 5 клас 5593 4900 150 

пшениця 6 клас 5487 5098  5183 4900 1741 

Соняшник 11048 10788 10600 

Сорго біле 4251 

Соя 12432  12058 11950 10760 389 385 

Соя без ГМО 13210 12241  413 412 

Ячмінь 5698  4934 4950 185 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Конференція  

«Мільйон із гектара» 

01-02 березня  2018 р. 

 

м. Запоріжжя, 

CK«Славутич-Арена» 
www.fruit-inform.com 

   Київський агрохімічний 

форум 

01-02 березня 2018 р. 

 

м.Київ,  

Київський Гольф Центр, 

Оболонська набережна, 20 

www.euroagrochem.com/ukr2018 

II Міжнародний конгрес 

виробників та переробників 

цукрових буряків  

«Sugar World 2018» 

01 березня 2018 р. 

Київська обл., 

м. Бровари, 

ТРЦ ―Термінал‖, 

 вул. Київська, 316  

www.sugarworld.org 

XI Міжнародний 

молочний конгрес 
06 березня 2018 р. 

м.Київ,  

ВЦ ―Київ Експо Плаза‖, 

пав. №1, 

вул. Салютна, 2-Б 

www. dairycongress.org/2018 

ІІ Міжнародний 

конгрес «Развиток органічного 

ринку в Україні — від 

виробництва  до реалізації» 

15-16 березня 2018 р. 

 

м. Одеса,  

готель  ―GAGARINN‖, 

Гагаринське плато 5Б, 

www.organicukraine.org.ua/congress/ 

IV  Mіжнародний 

спеціалізований агрофорум 

«Smart Agro Forum» 

23 березня 2018 р. 
 

м. Київ, 

UNIT City, 

вул. Дорогожицька,1 

www.smartagroforum.com 

VII Міжнародна 

агропромислова виставка  

«Agroport West Lviv 2018» 

19-21 квітня 2018 р. м. Львів 
www.2018.agroport.ua/lviv 

 

Зарубіжні події 

XI Сільськогосподарська 

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

Польща, 

м. Люблін 
www. agropark.pl/pl 

Міжнародна 

сільськогосподарська виставка 

«Agrotech» 

16-18 березня 2018 р. 

 

Польща, 

м. Кельце 
www.targikielce.pl/pl/agrotech.htm 

XX  Міжнародна 

сільськогосподарська виставка 

«Agritec-2018» 

8-10 травня 2018 р. 
Ізраїль, 

м. Тель-Авів 
www.agritechisrael.org 
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