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Джерело: Львівська  Аграрна  палата 

На Пустомитівщині урочисто 

відкрили магазин фермерської 

продукції 

6 березня в місті Пустомити 
відбулося відкриття магазину з продажу  
фермерської продукції агротуристичного 
кластеру «ГорбоГори» .   

Участь в урочистих заходах прийняли народний депутат Богдан Дубневич, 
директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз,  
голова Асоціації фермерів та привaтних землевласників у Львiвській області 
Ярослав Кардаш, голова районної ради Галина Гичка та голова 
райдержадміністраці Ігор Хрунь, агровиробники та жителі району. 

Директор департаменту агропромислового розвитку Наталія Хмиз у 
вступному слові наголосила, що відкриття магазину фермерської продукції 
свідчить про те, що фермери області здатні забезпечити потреби населення в 
здоровій їжі. Крім того, Н. Хмиз вручила членам кластеру «ГорбоГори»  
сертифікат кулінарної спадщини Європи. 

Голова СОК «ГорбоГори» Антон Мільчевич у своєму виступі відзначив, що 
реалізована в магазині продукція  матиме конкретного виробника і свідчить про 
відродження кооперації на Львівщині. 

Відкриття фермерського магазину стало можливим за рахунок коштів 
районного бюджету і тепер там пропонується широкий асортимент продовольчих 
товарів: молоко, сири, м’ясо, домашні кури та яйця, живу рибу, паштети, джеми, 
хліб, мед, овочі.     
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Джерело: Львівська Аграрна  палата 

Ініційовано створення Асамблеї 

Аграрних Палат України 

15 березня у Львові представники Аграрних палат із різних областей 
України прийняли участь в обговорені проекту статуту Громадської спілки 
«Асамблеї  Аграрних Палат України».  

Основною метою діяльності Асамблеї є представлення загальних та 
спеціальних інтересів осіб приватного права – сільськогосподарських 
виробників, в тому числі фермерів та фізичних осіб (власників земельних паїв) в 
органах державної влади, формування сучасної аграрної інфраструктури, 
сприяння ефективному розвитку базової галузі економіки України – сільського 
господарства, його інтеграцію у спільну європейську агрополітику, задоволення 
та захисту економічних, соціальних, освітніх та інших спільних інтересів членів 
Асамблеї.  Асамблея є недержавною самоврядною організацією, яка об’єднує 
обласні аграрні палати, які створені і діють відповідно до законодавства України 
та функціонують у сфері сільськогосподарського виробництва.  

Ініціаторами створення 
Асамблеї виступили «Запорізька 
сільськогосподарська палата», 
«Львівська Аграрна палата», 
«Віницька Аграрна палата», 
«Дніпровська обласна аграрна 
палата» та «Чернігівська Аграрна 
палата». Учасники зустрічі також 
визначили напрями співпраці і 
дольової  участі у заходах на 
міжнародному рівні.  

Відзначимо, що вже 16-18 березня  члени Аграрних палат із різних областей 
України приймуть участь у ХХІV Міжнародній сільськогосподарській виставці 
«AGROTECH-2018» у м. Кельце (Польща) і в спеціалізованих заходах  у Франції 
21-24 березня на запрошення Сільськогосподарської палати Іль-де-Франc.  
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Джерело: Львівська Аграрна  палата 

У Львові відбувся семінар-тренінг 

«Реалізація вимог ЄС щодо 

технічного регулювання в Україні» 

15-16 березня 2018 року у Львові при 
підтримці ЄС  відбувся семінар-тренінг з 
практичних аспектів впровадження 
європейського технічного регулювання в 
аграрному секторі, харчовій 
промисловості та туризмі. 

Із вступним словом до учасників семінару звернулася заступник  директора 
департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко, 
яка відзначила важливість проведення заходу як передумови для забезпечення 
подальшого динамічного розвитку аграрного сектору та харчової промисловості 
області і умовах поглиблення європейської інтеграції 

Експерт семінару Тетяна Васильківська у виступі звернула увагу та діючі 
системи технічного регулювання і їх вплив на секторальну політику в умовах 
викликів глобальної конкуренції. 

Актуалізувалося в рамках освітньо-практичного заходу питання щодо 
стимулів розвитку малого та середнього бізнесу в умовах технологічного розвитку 
біоекономіки і  забезпечення відповідної підготовки персоналу. 

В рамках семінару обговорювалося питання наближення вимог щодо 
діяльності малих та середніх підприємствв харчовій промисловості до практик 
ЄС і розглянуто приклади політики кластерного розвитку. 

Участь у семінарі прийняли також члени комісії з питань агропромислового 
розвитку громадської ради при Львівській облдержадміністрації.   
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Джерело: www.loda.gov.ua 

На Стрийщині відкрили 

заготівельне підприємство 

харчових продуктів 

15 березня у селі Лисятичі Стрийcького району  ввели в експлуатацію 
заготівельний цех харчових продуктів. 

Підприємство заснували у квітні 2017 року, а діяльність його спрямована на 
виробництво спецій та приправ, харчових концентратів до м’ясних, молочних та 
рибних продуктів. 

Зараз на підприємстві працює 7 працівників, та з початком запуску 
виробництва ковбас планується працевлаштувати ще близько 12 працівників. 

«Відкриття цього цеху – непересічна подія як для Львівського регіону, так і 
для всієї України. Для галузі сільського господарства дуже важлива ця ніша, яку 
зайняло це підприємство. Дуже важливо тепер налагодити співпрацю із 
виробниками та постачальниками, адже вони матимуть надійного партнера у 
особі цього підприємства. Засновники розпочали свою справу одразу правильно, 
адже на підприємстві вже впроваджено систему ISO 2200 HAССP», – зазначила 
під час відкриття директор департаменту агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації Наталія Хмиз. 

Продукція новоствореного підприємства зацікавить профільні підприємства 
не лише на Львівщині, а й поза межами області. 

В планах компанії розширення виробництва, розроблення нових рецептур та 
запуск виробництва ковбасних виробів. 
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Джерело: Львівська  Аграрна  палата 

Стратегія розвитку Львівщини                                     

до 2020 року 

6 березня у Львові відбувся звіт 
департаменту економічної політики про 
виконання у 2017 році Плану заходів з 
реалізації у 2017-2018 роках Стратегії 
розвитку Львівської області на період до 
2020 року. 

У вступному слові директор Департаменту економічної політики Львівської 
ОДА Роман Филипів відзначив важливість ефективної реалізації проектів у межах 
п’яти стратегічних цілей, визначених пріоритетними до 2020 року за напрямами: 
“Конкурентоспроможна економіка”, “Якість життя”, “Відкриті кордони”, 
“Розвинуте село” i “Туристична привабливість”. 

В аналітичному матеріалі галузевого департаменту облдержадміністрації 
відзначається, що лише 53 % намічених у 2017 році проектів виконуються і на їх 
реалізацію було спрямовано близько 6 млрд.грн. Зокрема, в 2016-2017 рр.                                
19 підприємств харчової та переробної промисловості області стали учасниками 
програми підтримки малого та середнього бізнесу на засадах мікрокредитування. 
При цьому експорт товарів у розрахунку на одну особу на  Львівщини в 2017 році 
становив 626 дол. США.  

У реалізації проекту “Купуй Галицьке” 35 виробників продовольчих товарів 
області забезпечили в 2017 році приріст роздрібної торгівлі на 13,5 % через 
торгівельні мережі. 

Успішно виконувалися також більшість заходів пріоритетного напряму 
“Розвинуте село”.  

В рамках звіту представники громадськості також  відзначили недостатньо 
системну роботу в реалізації цільового напряму “Туристична привабливість”. 
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Науковці обговорили актуальні 

питання в системі оплати праці  

2 березня  з ініціативи Львівського осередку 
наукового товариства імені Сергія 
Подолинського відбувся круглий стіл на тему: 
“Оплата праці в Україні: стан і перспективи”. 

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся голова 
Громадської ради при Львівській облдержадміністрації Андрій Болюбаш, який 
наголосив на важливості кроків для детінізації заробітної плати з урахуванням 
виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.  

Співголова Львівського осередку наукового товариства імені Сергія 
Подолинського  Богдан Максимович звернув увагу, що існуючий стан з оплатою 
праці витісняє активну частину населення закордон.  

Директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів 
відзначив, що протягом минулих двох років в області створено нові робочі місця, 
проте заробітна плата залишається на середньому рівні. Однією з проблем, на 
думку Р. Филипіва, є відсутність ефективної агресивної промислової політики. При 
цьому лише 10 % підприємств області в 2017 році виплачували заробітну плату 
вищу,  ніж середнє значення на Львівщині.  

Науковець Богдан Іличок в рамках  доповіді підкреслив важливість 
конкурентної заробітної плати в національній економіці для забезпечення 
нормального відтворення населення, стримування трудової міграції і подолання 
тіньової економіки. 

Громадський діяч Борис Карпінський звернув увагу, що застарілі основні 
фонди підприємств не дозволяють забезпечувати виробництво 
конкурентоспроможної продукції, а тому продуктивність праці в десятки разів 
нижча, ніж в країнах ЄС. 

Учасники круглого столу прийняли резолюцію,в якій сформульовано 
комплекс науково обгрунтованих заходів для підвищення рівня оплати праці 
населення і детінізації економіки.  

.        

Джерело: Львівська  Аграрна  палата 
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Тематичні навчальні семінари для садівників 

Львівщини 

У першій половині березня викладачі Львівського 
національного аграрного університету  провели 
навчальні семінари для членів клубу “Львівcький 
садівник”. 

В рамках навчальних семінарів садівники Львівської області дізналися від 
кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів Львівського НАУ Валентини 
Гулько та  Ірини Гель актуальну інформацію напередодні нового виробничого 
періоду з питань сучасних тенденцій розвитку садівництва та захисту рослин. 

В рамках зустрічей важлива увага приділялася розгляду технологічних 
особливостей вирощування полуниці, кісточкових дерев, винограду, горіхоплідних 
культур, що свідчить про тенденцію зростаючого попиту садівників на інформацію 
від науковців та її важливість для особистих селянських господарств, що 
вирощують основний обсяг плодово-ягідної продукції в області.  

Джерело: Львівська  Аграрна  палата 
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№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

1 

22cf3c5e002745a19c509aa2b211e7d6 

Овочі (буряк, 
морква, цибуля, 

капуста) 
35 19 березня 2018 

Львівський обласний державний  
клінічний лікувально-діагностичний 

ендокринологічний центр 

2 

d896dac902be45249e4544b15c3e06df 
Яйця курячі 1 

категорії (С1) 
56,6 19 березня 2018 

Крупівський навчально-реабілітаційний 

центр 

3 
bce288e2d1204124b8f3ef1fb64ff22b Горох 113,4 19 березня 2018 Львівська обласна клінічна лікарня 

4 

e3fed74a88b9456b97dcf90a234c0a05 

Зернові культури 

та картопля 

(картопля) (3 лоти) 

29 19 березня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради "Львівська обласна лікарня 

відновного лікування" 

5 

54d1a8a0c7ee49c58842704402a7da06 Яйця I категорії 161,64 19 березня 2018 Львівська обласна клінічна лікарня 

6 

35dd87f2459349aca4adf837a5ace6c6 
Овочі, фрукти та 

горіхи  
16,7 19 березня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради "Львівська обласна лікарня 

відновного лікування" 

7 
0a8229b3e59e4021b4cf8ca06f5601e4 

Овочі, фрукти 

та горіхи 
150 20 березня 2018 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

8 

4686ea85906848da8adc01170f967a0f 
Овочі, фрукти та 

горіхи  
90 20 березня 2018 

Відділ освіти Тернопільської районної 

державної адміністрації 

9 
dc0e13fc32874f02b623e293ba92793a 

Зернові культури 

та картопля 
70 20 березня 2018 Тернопільська університетська лікарня 

10 

d75b58322bc949ea80061e589d344fea 
Фрукти (банани, 

апельсини, яблука) 
170 21 березня 2018 

Володимир-Волинська спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр 

освіти та соціально-педагогічної 

підтримки" 

13 

1cd55b67afb743439f82583512a7b018 Картопля 400 21 березня 2018 

Управління освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету 

Хустської міської ради 

14 

529e8722b5ee40ad85a718dafc3e398c 

Продукція 

тваринництва та 

супутня продукція 

(Яйця курячі С1) (3 

лоти) 

12,8 21 березня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради "Львівська обласна лікарня 

відновного лікування" 

15 

0ab5bc6e4af34f548f21211eca5b98ce 
Яйця курячі                           

І категорії 

    417,62 
22 березня 2018  

Спеціалізований Трускавецький санаторій 

"Батьківщина" 

16 
dd9f1852916442e091ae5ad92db41ea9 Картопля, горох 142,254 22 березня 2018  Борщівська міська рада 

17 

acb350c6b0f544cd9cb396f4b82a8d26 Кісточкові фрукти 83 23 березня 2018 

Володимир-Волинська спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр 

освіти та соціально-педагогічної 

підтримки" 

18 

a2c067275bb64ab98aa248669bf7025e Овочі 142,5 23 березня 2018 

Володимир-Волинська спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр 

освіти та соціально-педагогічної 

підтримки" 

Інформація для агровиробників Львівської області  

про актуальні тендерні пропозиції  в системі “Рrozorro” 

Джерело: www.prozorro.gov.ua 

19 
128deeda941549679fd0f780ce0e888c Картопля 24,35 28 березня 2018 

Філія «Стрийський вагоноремонтний 

завод» ПАТ «Українська залізниця» 

20, 

b11c88a772084222ac54acd83cdaad00 

Буряк, морква, 

цибуля, капуста 

свіжа, горох 

685 

29 березня 2018 
КЗ Львівської обласної ради “Львівський 

обласний госпіталь ветеранів війн та 

репресованих ім.Ю.Липи” 
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Упродовж року на Миколаївщині 

створили три сімейні ферми 

У галузі рослинництва зростання відбулося  за рахунок збільшення 
виробництва зерна на 27 % у порівнянні з 2016 роком. Високі врожаї зернових 
культур зібрали ТзОВ «Галичина – Захід» та ФГ «Максимович». ТзОВ 
«Біорена»  вирощувало цукрові буряки – урожайність 759 ц/га, тоді як в області 
середній показник становить 560  ц/га. 

Досягнуто  кращих показників в галузі птахівництва за рахунок ТзОВ 
«Агроль», яке з травня 2017 року відновило роботу та збільшило виробництво 
м’яса птиці  порівняно з минулим роком  на 9 %. 

Упродовж  року створено три сімейні ферми (32 корови)(смт Розділ, 
с.Крупсько та с.Черниця), а у 2018 році планується створення ще трьох сімейних 
ферм в с.Лубяна, с. Верин, с.Держів  (58 корів). 

В межах Проекту уряду Канади «Розвиток молочного бізнесу в 
Україні»,  Львівська аграрна дорадча служба співпрацює з ФГ «Мелешко з 
перспективою створення молочно – заготівельного кооперативу. 

Також створено два фермерські господарства  ФГ «Агросвіт- фортуна» 
с.Гірське та  ФГ «Зелений лужок» с.Болоня.  ТзОВ «Львівський сад» в с. Ілів  на 
площі 29 гектарів  посаджено яблуневий сад та підготовлено площу під закладку 
саду на площі 25 га у 2018 році. 

У 2017 році проведено аудит земель сільськогосподарського призначення. 
Використання земель сільськогосподарського призначення  у 2017 році становить 
94%. За користування земельними паями у 2017 році нарахована та сплачена 
орендна плата в сумі 15 млн.грн. 

Джерело: www.ube-ua.com 
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З 22 березня запрацює система 

блокування реєстрації податкових 

накладних 

Кабінет Міністрів України оприлюднив порядок блокування податкових 
накладних. Документ набере чинності 22 березня. Постанову № 117 щодо 
подальшої роботи системи ризиків з ПДВ оприлюднили на “Урядовому порталі”       
3 березня 2018 року. Документ передбачає такі зміни. 

Для зменшення випадків зупинки реєстрації податкових накладних 
встановлюється “відсікаючий критерій” 3% та поріг обсягу постачання за місяць у 
розмірі 500 тис. грн. 

Раніше узгодження критеріїв оцінки тривало деякий час, що давало змогу 
деяким платникам користуватися фіктивним кредитом. Пропонується, щоб для 
оперативного реагування ДФС встановлювала критерії оцінки ризиків. Аби 
забезпечити прозорість цього процесу, ДФС повинна попередньо узгоджувати ці 
критерії з Міністерством фінансів та публікувати на офіційному сайті. 

Для малого та середнього бізнесу запроваджуються показники позитивної 
податкової історії. Податкові накладні з ризиковою операцією по платниках з 
позитивною податковою історією зупинятися не будуть. 

Запроваджується електронний реєстр зупинених податкових накладних, в 
якому платник в онлайн режимі зможе знайти інформацію щодо розгляду та 
статусу зупинених податкових накладних. Це рішення зробить процес 
прозорішим. 

Для оперативності розгляду пояснень та документів передбачається 
створення комісій на регіональному та центральному рівні. Прийняті рішення 
комісій регіонального та центрального рівнів набувають чинності після реєстрації 
їх в електронному Реєстрі зупинених податкових накладних. 

Якщо рішення Комісій не зареєстровані протягом семи робочих днів, 
зупинена податкова накладна / розрахунок коригування реєструється в 
автоматичному режимі. 

Допрацьована форма рішення про відмову в реєстрації. Зокрема, в рішенні 
буде зазначатися чітка вмотивована підстава відмови. У випадку ненадання та/або 
надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі буде 
зазначатися конкретний документ, якого це стосується. 

Врегульовується питання реєстрації ПН/РК для платників, по яких до                       
1 грудня 2017 року було зупинено ПН/РК та не подано пояснень та документів. 

Водночас варто звернути увагу на те, що критерії блокування ПН/РК, які має 
затвердити ДФС за погодженням з Мінфіном та оприлюднити на своєму сайті, 
досі не опубліковані. Постанова ж № 117 містить лише ознаки тих ПН/РК, які не 
будуть блокуватися. 
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Коли включати до податкового 

кредиту податкові накладні, 

розблоковані другого січня 

Державна фіскальна служба України у зв’язку із внесенням змін до 
Податкового кодексу Законом України від 07.12.2017 р. №2245-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» 
(далі – Закон № 2245),  зокрема в частині реєстрації в Єдиному реєстрі 
податкових накладних (далі – ЄРПН) податкових накладних / розрахунків 
коригування до податкових накладних (далі – ПН/РК), реєстрацію яких було 
зупинено, повідомляє. 

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу в редакції, чинній до 31.12.2017 р., 
реєстрація ПН/РК в ЄРПН могла бути зупинена у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої ПН/РК сукупності 
критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в 
ЄРПН, встановлених відповідно до п. 74.2 ст. 74 Кодексу. 

Згідно з пп. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 Кодексу в редакції, чинній до 
31.12.2017 р., та п. 19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246, 
ПН/РК, реєстрацію яких в ЄРПН було зупинено, реєструються у день настання 
однієї із таких подій: 

- прийнято рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН; 
- набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної ПН/РК в 

ЄРПН (у разі надходження до ДФС відповідного рішення суду). 
Відповідно до пп. 2 п. 31 Закону № 2245 змінено редакцію п. 201.16 ст. 201 

Кодексу. Згідно з такими змінами реєстрація ПН/РК в ЄРПН може бути зупинена 
в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Підпунктом 1 п. 56 Закону № 2245 розділ XX «Перехідні положення» 
Кодексу доповнено п. 571, згідно з яким ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН 
зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу, реєструються з урахуванням 
вимог п. 2001.3 та 2001.9 ст. 2001 та п. 201.10 ст. 201 Кодексу не пізніше 
02.01.2018 р., крім: 

- ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подані пояснення і копії 
документів відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу; 

- ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК у 
ЄРПН, по яким станом на 01.12.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в 
адміністративному або судовому порядку; 
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- ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 
Кодексу з 01.12.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 2245-VІІІ та щодо 
яких платником податку після 01.12.2017 р. подані пояснення і копії документів 
відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу, реєструються у ЄРПН у 
порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 щодо зупинення реєстрації 
ПН/РК у ЄРПН. У разі якщо протягом п’яти робочих днів з дня подання пояснень і 
копій документів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про 
реєстрацію або про відмову в реєстрації ПН/РК, реєстрація таких ПН/РК 
здійснюється наступного робочого дня, що настає за днем закінчення строку 
розгляду пояснень і копій документів платника податку. 

Дія абзацу третього п. 201.10 ст. 201 Кодексу призупиняється до дня набрання 
чинності порядком, затвердженим відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу. 

Зазначені вище зміни набули чинності 31.12.2017 р. 
У зв’язку з цим та згідно з п. 198.6 ст. 198 Кодексу суми ПДВ, вказані у 

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН було зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 
Кодексу та які відповідно до п. 571 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні 
положення» Кодексу були зареєстровані у ЄРПН 02.01.2018 р., платники податку 
можуть включити до складу податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ за 
грудень 2017 р. або за будь-який наступний звітний (податковий) період протягом 
1095 календарних днів з дати складення таких ПН/РК. 

Джерело: www.2018.agroport.ua/lviv 
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Єгипет утримує лідируючу 

позицію основного імпортера 

українських зернових з 2011 року  

Починаючи з 2010 року Україна щороку нарощує обсяги експорту зернових. 
2017 року був встановлений черговий рекорд: на зарубіжні ринки було вивезено 
41,8 млн т вітчизняного збіжжя. Це утричі перевищує показники 2010 року і на 
4% більше, ніж 2016 року, поінформував заступник директора ННЦ “Інститут 
аграрної економіки” НААН, член-кореспондент НААН Микола Пугачов. 

Також був досягнутий рекордний обсяг закордонних поставок кукурудзи – 
19,4 млн т. Це на 12,2% більше проти показників 2016 року і у 4,8 разу перевищує 
результати 2010 року, зауважив експерт. 

Обсяги експорту пшениці, хоча й перевищили показники 2010 року у 3,6 разу, 
лишилися майже на рівні 2016 року і становили торік 17,3 млн т. 

Порівняно з 2016 роком помітно – в 1,6 разу – збільшився експорт сорго 
зернового. Обсяги його зарубіжних поставок склали торік 148,3 тис. т. Це майже у 
4 разу перевищує показники 2010 року. 

Поставки ячменю за кордон лишилися майже на рівні попереднього року – 
4,9 млн т. 

Обсяг експорту жита збільшився порівняно з 2016 роком більш ніж у 4 рази і 
становив минулого року 25 тис. т. 

Експорт рису збільшився 2017 року на 3% – до 1,2 тис. т. 
Проте рекордні обсяги експорту зернових культур у 2017 році внаслідок 

невисоких світових цін на сировину не принесли рекордної валютної виручки. 
Вона збільшилася проти результатів 2016 року лише на 7% і становила торік 
6,5 млрд дол. США, зауважив науковець. 

Найбільшими покупцями українського зерна у 2017 році, як і раніше, були 
країни Азії, Африки, та Європи. 

Лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових 
з 2011 року традиційно утримує Єгипет. Минулого року він закупив українського 
збіжжя на 10,5% більше, ніж 2016 року – на 833,8 млн дол. США. Його частка у 
загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції склала 12,8%. 

Іспанія, збільшивши обсяги закупівель зерна майже на 10% порівняно з 
2016 роком – до 475,6 млн дол. США (7,3%), виборола друге місце у топ-10. 

Їй поступився Китай – 447,3 млн дол. США (6,9%). 
Далі йдуть Нідерланди, які 2016 року посідали лише 13 місце у рейтингу 

імпортерів вітчизняних зернових. Торік вони закупили цього виду агропродукції 
на 446,5 млн дол. США (6,9%), перевищивши показники 2016 року у 2,2 разу. 
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Фонд соцстраху збільшив виплати 

потерпілим на виробництві на 20% 

З 01 березня Фондом соціального страхування України  здійснюється  
 перерахунок страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, а також членам їх сімей. Коефіцієнт перерахунку 
щомісячних виплат встановлено на рівні 1,2. Нагадаємо, що це передбачено 
постановою від 27.12.2017 р. № 1053.  

«Сума виплат буде збільшена на 20 % для всіх потерпілих або їх родин, це 207 
тисяч осіб, – зазначає директор виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України Євген Баженков. – Загалом для здійснення перерахунків 
страхових виплат у бюджеті Фонду на 2018 рік передбачено 2,1 млрд гривень». 

Збільшений розмір страхових виплат потерпілі на виробництві (члени їх 
сімей) отримають на початку квітня. 

Зазначається, що в разі, якщо відкоригований розмір середньої заробітної 
плати потерпілого є меншим від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 
січня 2017 року, розрахунок суми виплат буде здійснено, виходячи з суми 3 200 грн 
з урахуванням відсотка втрати працездатності. 

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року Фондом було проведено осучаснення 
страхових виплат для всіх потерпілих, які перебували на обліку у 2008–2011 роках, 
сума виплат збільшилась для 170 тисяч осіб. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Італія минулого року в 1,3 разу збільшила обсяги імпорту зерна у вартісному 
обсязі – до 340 млн дол. США (5,1%). 

Експорт зернових до Індонезії залишився майже на рівні 2016 року і становив 
торік 329 млн дол. США (5,1%). 

Бангладеш імпортував зерна на 317 млн дол. США (4,9%) – на 10% більше, 
ніж 2016 року. 

Експорт українського збіжжя до Саудівської Аравії склав торік 
295 млн дол. США (4,5%). 

Ізраїль закупив цього виду сільгосппродукції в 1,6 разу більше, ніж 2016 року 
– на 281 млн дол. США (4,3%).  

Обсяги поставок до Індії склали 266 млн дол. США (4,1%). 
Впритул до топ-10 наблизився Туніс, який торік збільшив обсяги імпорту 

українського зерна в 1,4 разу – до 260 млн дол. США (4%). 
Загалом на зазначені 12 країн припадає близько 70% у вартісному обсязі 

експорту українських зернових культур. 
Після досягнення в черговий раз максимального експорту зернових за 

підсумками 2016/17 маркетингового року – 43,9 млн т – за результатами першої 
половини нинішнього маркетингового року поки що фіксується відставання, 
підсумував Микола Пугачов. 

Джерело: www.iae.org.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Фермерське господарство розташоване на території 

об’єднаної громади: куди сплачувати податки? 

Державна фіскальна служба у Волинській області у листі від 21.02.2018 р. 
№707/ІПК/03-20-13-09-07 роз'яснила: 

1) У фермерського господарства із місцезнаходженням на території громади, 
розташованої на території суміжного району, що увійшла до складу ОТГ, виникає 
обов'язок стати на облік за таким неосновним місцем обліку у контролюючому 
органі який є основним місцем обліку для адміністративного центру утвореної 
ОТГ. 

2) Оскільки розташуванням заявника є територія громади, що увійшла до 
складу ОТГ, то податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) доходів у 
вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 
сплачує (перераховує) ПДФО до бюджету цієї ОТГ на рахунки, відкриті в органах 
Держказначейства. 

3) За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які 
використовуються фермерським господарством на території села, яке ввійшло до 
складу ОТГ, сплачувати єдиний податок 4 групи необхідно до місцевого бюджету 
ОТГ на рахунок, відкритий Головним управлінням Державної казначейської служби 
України у відповідній області. 

При цьому фермерське господарство, як платник єдиного податку 4 групи, 
зобов'язаний подавати загальну податкову декларацію з єдиного податку 
контролюючому органу за основним місцем обліку, а звітні податкові декларації до 
контролюючого органу за місцем розташування кожної наявної земельної ділянки. 
Джерело: “Дебет-Кредит” 

Набув чинності Порядок 

ідентифікації та реєстрації свиней 

Порядок ідентифікації та реєстрації свиней набув чинності 2 березня, 
встановлює вимоги до здійснення ідентифікації та реєстрації свиней, оформлення і 
видачі ідентифікаційних документів, реєстрації господарств, переміщення свиней. 
Це передбачено наказом Мінагрополітики 1.12.2017 року № 639, яким затверджено 
Порядок. 

Процедури ідентифікації та реєстрації передбачені  для племінних тварин, які 
розводять юридичні особи; для товарних тварин, яких розводять юридичні особи, 
та для товарних тварин, яких розводять фізичні особи. 

Ідентифікація та реєстрація свиней запроваджуються для контролю за 
переміщеннями свиней у межах країни та під час їх експорту й імпорту; контролю 
за санітарним станом виробництва та переробкою продукції свинарства; сприяння 
охороні території України від занесення та поширення збудників хвороб та 
плануванню ветеринарно-санітарних заходів. 
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Які земельні ділянки та за яких 

умов не оподатковуються 

З 01.01.2018 р. звільнення від сплати податку за земельні ділянки, 
передбачене для категорій фізичних осіб, які визначені п. 281.1 ст. 281 
Податкового кодексу, поширюється на земельні ділянки за кожним видом 
використання у межа граничних норм: 

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як                         
2 га; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, в селищах – 
не більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га; 

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га; 
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га; 
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 га. 
Якщо фізична особа, визначена у п. 281. 1 ст. 281 Кодексу, 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 та копію 
документів, що посвідчують право такої особи на пільгу, (паспорт, пенсійне 
посвідчення, посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», посвідчення 
«Учасник бойових дій», посвідчення «Інваліда війни, (першої і другої групи)», 
посвідчення «Учасник війни», посвідчення «Члена сім’ї загиблого» тощо) до 
контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне 
обрання (зміну) земельних ділянок для застосування пільги. 

Пільга починає застосовуватись до обраних земельних ділянок з базового 
податкового (звітного) періоду, у якому подано заяву. 

Тобто якщо до 1 травня поточного року така фізична особа не подала до 
контролюючого органу відповідну заяву, то у поточному році будуть 
оподатковуватись усі земельні ділянки, які є у власності, крім земельної ділянки, 
на яку подано заяву у попередніх роках. 

Якщо заява подана після 1 травня поточного року, то пільга починає 
застосовуватись до обраних земельних ділянок з наступного податкового 
(базового) періоду. 
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Джерело: “Дебет-Кредит” 

Для визначення розміру орендної плати 

використовується нормативна грошова 

оцінка земельних ділянок  

ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу платників, що відповідно до 
п.288.1 Податкового кодексу України (ПКУ) підставою для нарахування орендної 
плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. 

Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок (п.289.1 ПКУ). 

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки 
оформлюються як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель, який відповідно до ст. 23 Закону № 1378I-IV  видається відповідним 
територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру. 

Підставою для проведення оцінки земель є рішення органу виконавчої влади 
або органу місцевого самоврядування (cт. 15 Закону № 1378). 

Періодичність проведення нормативної грошової оцінки земель (не рідше 
одного разу на 5 – 7 років) визначено ст. 18 Закону № 1378. 

Пунктом 5 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220, передбачено відображення 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) на дату 
укладення договору. 

Розмір орендної плати переглядається, зокрема у разі зміни нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної 
власності. 

Відповідно до частини першої ст. 73 Закону № 280/97-ВР рішення органів 
місцевого самоврядування є обов’язковими для виконання. 

Враховуючи вищевикладене, якщо органи місцевого самоврядування 
приймають рішення про нову нормативну грошову оцінку землі з урахуванням 
вимог щодо строку його прийняття та оприлюднення, розмір орендної плати 
обчислюється із застосовуванням такої нормативної грошової оцінки. 

Джерело://pigcongress.org/2018/ukr 
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Джерело: www.minagro.gov.ua 

Уряд надаватиме дотації за 

утримання корів та молодняку 

(інструкція для отримання коштів) 

Одним із інструментів державної підтримки розвитку тваринництва є надання 
фізичним особам  спеціальної бюджетної дотацій за утримання молодняка  ВРХ у 
розмірі до 2500 грн за вирощування телят до 1-річного віку. Підприємствам Уряд 
надаватиме дотацію за утримання корів  у розмірі 1500 грн.  

Для отримання дотації за утримання корів підприємство має подати до 
Мінагрополітики такі документи: 

- заявку (в електронному – e-mail: info@minagro.gov.ua та паперовому 
вигляді – 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24); 

- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком; 
- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня 

поточного року, засвідчену органами державної статистики; 
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з 

податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів. 
Терміни подачі документів: до 1 квітня (відповідно до звіту щодо ВРХ станом 

на 1 січня) та до 1 жовтня (відповідно до звіту щодо ВРХ станом на 1 липня). 
Для отримання дотації за утримання молодняку ВРХ власник має подати до 

місцевої сільської/селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної 
громади копії таких документів: 

- копії паспортів ВРХ; 
- копія паспорта громадянина України; 
- копія довідки або договору про відкриття рахунку в банку; 
- копія документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 

осіб – платників податків. 
Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 

1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження. 
Окрім того, було детально інформовано як отримати часткову компенсацію за 

кредитами, залучених для покриття витрат у галузях вівчарства, козівництва, 
бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультурі, 
отримання компенсації витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких 
комплексів та ін. за рахунок кредитів, відшкодування за утримання племінних 
тварин, відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких 
ферм, доїльних залів тощо. 
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Китайці інвестують півмільярда 

доларів в українське садівництво 

Протягом двох років Державна корпорація Китаю China Haisum Engineering 
збирається інвестувати 515 млн.дол. США  в українську галузь переробки плодів, 
будівництво фруктових сховищ, а також виробничо-логістичних комплексів. Про 
це повідомили в асоціації «Укрсадпром».  

Усього схвалено 18 проектів. Китайській стороні це може бути цікаво, 
оскільки за даними Міністерства землі та природних ресурсів КНР, близько 20% 
земель Піднебесної забруднено хімічними добривами і пестицидами. Уряд 
азійської країни активно інвестує в розвиток садівництва своєї держави.  
У садах КНР за допомогою крапельного зрошення і трубопроводів для подачі 
добрив вирощується понад 150 різновидів плодових дерев. Генні лабораторії 
Китаю інтенсивно працюють над поліпшенням якості насіння, визначенням гена 
стійкості, підвищенням врожайності саджанців. Подібна співпраця може бути 
привабливою для України, оскільки Китай є світовим лідером за загальним збором 
яблук. Згідно з даними «Укрсадпром», в сезоні 2016/2017-го врожай даної 
плодової культури в Піднебесній склав 4,5 млн тонн.   

Україна збільшила експорт 

картоплі у 3,5 разів 

За підсумками 2017 року, українські аграрії поставили на зовнішні ринки 
17,6 тисяч тонн картоплі, що у 3,5 разів більше ніж у 2016 році. У грошовому 
вимірі сумма експорту цих коренеплодів склала 3,44 млн долларів США. 

Найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн 
на 2,6 млн. дол. США), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн дол. США) та 
Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. дол. США). 

У 2017 році було імпортовано до України цих коренеплодів 3,8 тис. тонн на 
2,05 млн. дол. США. Найбільшими імпортерами були Нідерланди (1,4 тис. тонн 
на 859 тис. дол. США) та Єгипет (0,5 тис. тонн на 207 тис. дол. США). 

Загалом, позитивне зовнішньоторговельне сальдо у 2017 році за цією 
позицією склало 1,4 млн. дол. США. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Джерело: www. propozitsiya.com 
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Джерело: www.ucab.ua 

Проекти нормативно-правових актів 
від Мінагрополітики 

13 березня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та 
продовольства України оприлюднено проект Наказу “Про затвердження Методів 
відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків 
пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей 
державного контролю”. 

14 березня України оприлюднено проект Наказу “Про затвердження Методів 

відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних 

забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей  державного контролю”. 
 

Аналітична команда Українського клубу аграрного бізнесу провела 
опитування в рамках дослідження «UCAB Metrics 2018: Насіння, ЗЗР та Добрива» 
серед українських сільськогосподарських підприємств різних категорій та з різних 
географічних регіонів. 

Серед підприємств, що обробляють більше, ніж 1 000 га була найбільша 
кількість тих, що заявили про намір збільшити посіви під пшеницею – близько 
20%. 

За результатами опитування стало відомо, що 37,5% респондентів з Західних 
областей мають намір збільшити посіви під пшеницею, в той же час менше 1%  –  
планують зменшувати посіви. 

 

Очікується збільшення виробництва пшениці  

в Західних областях України 
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Україна всемеро збільшила 

експорт слив 

Україна за 2017 рік експортувала слив на $6 млн грн або в 7,7 рази більше, ніж 
роком раніше. Стимулом для такого зростання став неврожай в ЄС, із-за чого 
попит на українські сливи рекордно виріс, передає Agravery. 

Україна вдало скористалась ситуацією, слива стала найбільш експортованим 
фруктом. Всього за липень-жовтень було продано 8000 тонн ягоди, тоді як в 
попередніх сезонах експорт ледве сягав 100 тонн, а у 2016-му – взагалі 70 тонн. 

Пік експорту сливи спостерігався в жовтні, тоді було відвантажено 4200 тонн, 
з яких 3500 тонн купила Польща. В цілому на польський ринок Україна поставила 
6500 тонн слив або 82% загальних об’ємів. Крім того, ягоди експортувалися до 
Білорусії, Латвії та Румунії. 

Для вітчизняних виробників цей і наступні сезони – вдалий час закріпитися у 
ніші, вважає Андрій Ярмак, економіст інвестиційного відділу ФАО. 

«Слива  розглядалася як більш прибуткова альтернатива яблуку. Однак, попиту 
внутрішнього не було, а працювати на експорт особливо ніхто не вмів.                        
У 2016-2017 роках завдяки лібералізації торгівлі з ЄС та девальвації гривні, 
експорт став дохідним, і закладені раніше сади підросли, почали давати врожай. 
Ціни в ЄС привабливі, а ми дуже конкурентні», – каже фахівець. 

Зазначимо, що за даними галузевої асоціації «Укрсадпром», площа сливових 
насаджень в Україні останні 5 років залишається майже незмінною і становить                       
18 тис. га. Щорічний урожай коливається в межах 147-184 тис. тонн, збирають 
вітчизняні садівники 7-10 тонн слив з гектара. 

«Еко Ягода» побудує свердловини 

для зрошення саду та ягідника 

Компанія «Еко Ягода» (Львівська область) у 2018 році планує побудувати 
свердловини, щоб зрошувати сад і ягідник. Наразі площа саду та ягідника в 
господарстві обладнана крапельним зрошенням, для якого навесні 2016 року 
побудували накопичувальні водойми. 

Однак, як зазначили в «Еко Ягоді», досвід сезону 2017 року показав, що 
природної накопиченої вологи насадженням не вистачає, через це в усіх ягідних 
культур кущі не набрали потрібної висоти, товарний урожай малини теж був 
меншим від потенційного. 

«Еко Ягода» має в обробітку 40 га землі, з них 1,7 га – під садом абрикоса та 
по 2,7 га займають сади сливи й персика. Площа малинового ягідника становить 5 
га, ожинового – 3, аґрусового – 1 га. На решті угідь культивують сидерати, щоб 
підготувати ґрунт під майбутні сади. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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Українські фермери 

відвантажують столовий буряк               

у 4 рази дорожче, ніж торік 

Столовий буряк на ринку України демонструє найбільш стрімкі темпи 
подорожчання з усього борщового набору. На сьогодні ці коренеплоди коштують у 
середньому в 4 рази дорожче, ніж у першій половині березня 2017 р., повідомляє 
“АПК-Інформ:овочі і фрукти” 

Тільки з початку поточного тижня буряк в Україні подорожчав на 20-23%. 
Сьогодні виробникам вдається вести відвантаження по 6–8 грн/кг (0,18-0,25 
євро/кг). Для порівняння: ще тиждень тому ціни на цю продукцію не 
перевищували 6,5 грн/кг (0,20 євро/кг). 

Варто зазначити, що крім активного попиту, зростання цін провокує помітне 
скорочення пропозиції. Істотне подорожчання столового буряка в Україні зробило 
імпортні поставки економічно виправданими. З початку року ціни на цей 
коренеплід виросли у 2 рази, до 8-9 грн/кг. Минулого тижня постачальники почали 
завозити буряк із Білорусі та Польщі. Початок імпортних поставок у нинішньому 
році вже спровокував зростання цін у нашого західного сусіда.                                   
За тиждень буряк там подорожчав на 15-20%. Про це повідомляє ubr.ua. 

Дефіцит буряка у вітчизняних овочесховищах при незмінно високому попиті 
призвів до значного зростання цін. Тому оптові продавці стали активно цікавитися 
імпортним продуктом. Рівень польських цін дозволяє продавати привезений звідти 
буряк за ціною 8-9 грн/кг – стільки коштували і вирощені в нас коренеплоди ще 
минулого тижня. 

 Джерело: www.kurkul.com 

 
Україна збільшила експорт 

малини та ожини на 72% 

За підсумками 2017 року Україна експортувала 1 238 тонн малини та ожини, 
що  на 72% більше ніж у 2016 році – тоді було експортовано 720 тонн цих ягід.                                   
У грошовому вимірі експортна виручка за цією категорією у 2017 році склала 0,94 
млн доларів США проти 0,8 млн роком раніше. 

Найбільшим покупцем українських малини та ожини (як і у 2016 році) стала 
Польща – туди було експортовано 961,3 тонн на 799,1 тис.дол. США. 

Також ці ягоди купували Білорусь (238,3 тонн на 115,2 тис. дол.США), 
Румунія (32,6 тонн на 11,8 тис.дол.США), Ізраїль (2,7 тонн на 10,6 тис.дол.США), 
Естонія (2,6 тонн на 2,5 тис.дол.США) та Молдова (0,5 тонн на 0,3 тис.дол.США). 

У 2017 році було ввезено в Україну малини та ожини 54,5 тонн на 34,8 
тис.дол.США. Таким чином зовнішне торгівельно сальдо за цією групою склало 
0,9 млн.дол.США. 
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У 2018 році будуть впроваджувати 

агророзписки в галузі садівництва 

та ягідництва 

Між Асоціацією «УКРСАДПРОМ», ТОВ «Галич Агро-Стек» та 
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що входить до групи Світового 
банку, підписано Меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого 
передбачено протягом 2018 року співпрацю з просування інструменту аграрних 
розписок в галузі садівництва та ягідництва. 

Крім того, згідно документу, IFC буде надавати членам Асоціації підтримку з 
підготовки та видачі аграрних розписок. У свою чергу, ТОВ «Галич Агро-Стек», 
відповідно до Меморандуму, запроваджує агророзписки як інструмент 
фінансування галузі садівництва і ягідництва у своїй господарській діяльності. 
Очікуваним результатом співпраці буде успішне впровадження аграрних 
розписок у галузі та покращення фінансування садівників і ягідників України. 

«Впровадження інструменту аграрних розписок в галузі садівництва – 
реальна можливість залучити додаткові фінанси для закупівлі необхідних МТР 
(ЗЗР, добрива тощо)…Сподіваємося, що і садівники будуть активно 
використовувати цей інструмент для розвитку свого бізнесу», – зауважив голова 
Асоціації «УКРСАДПРОМ» Дмитро Крошка. 

Джерело: www.ukrsadprom.org 

Бізнес-форум «Ягоди 2018 UA» 

Джерело: www.ukrsadprom.org 

Організація ягідного бізнесу в Україні. 

Продажі: експорт чи внутрішні ринки.  

22 березня 2018 р. у місті Київ відбудеться Бізнес-форум «Ягоди 2018 UA» 
Організатор: ТОВ «Брусвяна». Мета заходу: Налагодження В2В комунікацій в 
сфері продаж ягідної продукції. Цільова аудиторія:  Власники та спеціалісти 
підприємств, що займаються товарним виробництвом плодів і ягід, доробкою, 
переробкою та продажем, інформаційним супроводом, постачальники матеріалів 
і обладнання. Участь платна. Детальна інформація про реєстрацію учасників  за 
наступним посиланням: http://ukrsadprom.org/blog/biznes-forum-yagody-2018ua 

Місце проведення: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 33, Торгово-
промислова палата України. 
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Експерти розповіли, які сорти 

яблук будуть популярні 

найближчим часом 

У найближчі роки виробництво стандартних сортів яблук, таких, як Golden 
Delicious, Gala, Fuji, Jonagored, Honeycrisp і Pinova, буде збільшуватися. Очікується 
зростання частки ринку клубних сортів – Pink Lady, Jazz, Ambrosia, Kanzi. Про це 
розповів представник LVF Laimburg Уолтер Гуерра під час конференції, проведеної 
на ярмарку MTAS FruitPRO 2018, повідомляє sadyogrody.pl 

Також протягом багатьох років в різних наукових центрах проводилося 
розведення імуностійких сортів. Однак площа посадки цих сортів у Європі, як і 
раніше невелика (близько 5 тис. га). Щоб відповідати нинішнім тенденціям, 
виробники працюють над створенням сортів із червоною м’якоттю – Redlove, Red 
Moon і Kissabel які відрізняються своєю стійкістю до парші. 

Протягом багатьох років Gala зберігає популярність у садівників. Та на ринку 
з’являються все більш багатообіцяючі гібриди. В Італії, крім стандартних сортів 
яблук, впроваджується все більше й більше клубних сортів – у даний час вони 
займають 10 % садів. Уолтер Гуерра зазначив, що в новій програмі посадки на 
2017–2021 рр. понад 750 га планувалося відвести під клубні сорти. У Франції 
площі під яблуками скоротилися із 60 тис. га до 37 тис. га. 

Група Jonagolda займає високе положення на німецькому ринку. В останні 
роки площі насаджень із сортами Jonagold Decosta і Jonagored зменшилися, їх 
замінює Red Jonaprince. У даний час не багато – понад 6 % – займають клубні 
сорти, в основному Kanzi, Kiku і Wellant. В Іспанії популярні Golden Delicious і 
смугасті Gala-мутації. 

У бельгійських виробників група Jonagolda (60 %) залишається популярною. 
Клубні сорти місцевого виробництва також стають усе більш популярними – 8 %. 

В Австрії, до 2016 року, Golden Delicious домінував у садах. У даний час є 
нові насадження Gala-мутацій. Австрійські виробники яблук також висаджують 
клубні сорти, у тому числі Isaaq, SweeTango, Bonita. 

У Литві сорти Auksis, Ligol, Delikates, Champion, Alwa, Lobo і Lodel, як і 
раніше користуються популярністю. 

Експерт зазначив, що інтерес до вирощування яблук знижується, зокрема в 
Нідерландах, а попит на грушеві дерева, зокрема на варіації Конференції, зростає. 
За статистикою, 20 % голландських садів закладені клубними сортами. Найбільш 
популярні сорти – Kanzi, Junami, Maribelle (торгова назва Lola) і Wellant. 

У країнах південної півкулі розширюються площі під Galа, Red Delicious і Fuji 
(майже 60 %). 

На ринку США споживання сортів Golden Delicious і Red Delicious 
зменшується. Gala, Fuji, Cripps Pink і Honeycrisp користуються попитом у 
споживачів. Очікується, що через два роки 75% нових насаджень в США будуть 
клубними сортами. 
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Сингента пропонує аграріям 

розширені форвардні програми 

Українські сільгоспвиробники, починаючи з сезону 2018 року, матимуть 
можливість приєднатися до розширених пропозицій продажу майбутнього 
врожаю за форвардними контрактами в рамках програм «Фінансові рішення» від 
компанії «Сингента». Залежно від своїх ринкових очікувань сільгоспвиробники 
можуть обрати із трьох основних пропозицій. 

Підтримка 

Плюс 

Якщо ситуація на ринку така, що зростання цін 

малоймовірне і фіксація ціни на початку сезону — це 

найоптимальніша стратегія, можна скористатися 

пропозицією в рамках програми «Підтримка Плюс» 

Продаж майбутнього врожаю на початку 

сезону за фіксованою ціною без можливості 

перегляду з гарантованим додатковим 

доходом 200–300 грн/т 

Форвард 

Плюс 

Якщо ситуація на ринку нестабільна і можливе сильне 

падіння цін, хоча не можна відкидати і різке зростання 

цін, учасник може захиститися від цих ризиків завдяки 

гнучкості програми «Форвард Плюс» 

Продаж майбутнього врожаю на початку 

сезону за фіксованою ціною з можливістю 

зафіксувати необмежено вищий ціновий 

рівень, якщо ринок зросте 

МінМакс 

Переваги програми «Форвард Плюс» пристосовано до 

ринкових очікувань учасника в сезони, коли можливості 

зростання цін обмежено 

Продаж майбутнього врожаю на початку 

сезону за фіксованою ціною з можливістю 

зафіксувати зростання ціни в межах 20 або 

40 $/т 

У рамках «Форвардних програм» у сезоні 2018 для виробників доступні ще 
такі додаткові можливості. 

- «Форвардні програми» забезпечують ціноутворення при роботі з 
«Аграрними розписками», що дозволяє отримати вигідне фінансування під 
заставу майбутнього врожаю із справедливою оцінкою майбутньої вартості 
зерна. 

- «Форвардні програми» передбачають можливість отримати грошову 
передоплату за контрактом у розмірі до 50% вартості зерна для фінансування 
потреб господарства. 

-VIP пропозиція для лояльних клієнтів дозволяє додатково отримати знижку 
2% на насіння й ЗЗР.  

Як підкреслюють у компанії, «Сингента» на власному досвіді переконалася: 
українські виробники теж потребують надійних інструментів для продажу 
майбутнього врожаю і захисту від цінових ризиків. Тому у «Форвардних 
програмах» є виробники, які повторно беруть у них участь від сезону до сезону. 
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На Львівщині відбудеться аукціон 

з продажу права оренди земельних 

ділянок з водними об’єктами 

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та 
раціонального використання водних об’єктів Департамент екології та природних 
ресурсів Львівської ОДА оголошує земельні торги у формі аукціону з продажу 
права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами, які відбудуться о 
11.00 11 квітня 2018 року за адресою: м.Львів, вул.Стрийська,98. 

Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено наступні лоти 
(ставок та земельна ділянка, на якій він розташований), а саме: 
1. Ставок площею 1,7236 га, який розташованинй а території Соколівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній 
ділянці площею 2,3310 га; 
2. Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території 
Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-
Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га; 
3. Ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на 
земельній ділянці площею 0,6554 га; 
4. Ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на 
земельній ділянці площею 0,7124 га; 
5. Ставок площею 1,4496 га, який розташований на території Липовецької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Перемишлянського району, на 
земельній ділянці площею 2,3069 га; 
6. Ставок площею 9,1954 га, який розташований на території Зубівмостівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на 
земельній ділянці площею 11,0163 га. 

Останній день прийому заяв - 04.04.2018р. до 16 год.30 хв. 
З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланнями: 

1. Буський район, Соколівська сільська рада (за межами населеного пункту): 
http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/21345 

2. Кам’янка-Бузький район, Великосілківська сільська рада (за межами населеного 
пункту):http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/21349 
3. Пустомитівський район, Гуменецька сільська рада (за межами населеного 
пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/21352 

http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/21355 
4. Кам’янка-Бузький район, Зубівмостівська сільська рада (за межами населеного 
пункту):http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/21351 
5. Перемишлянський район, Липовецька сільська рада (за межами населеного 
пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/21356 

Джерело: www.ecologiya.lviv.ua 
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Микола Шульський, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри менеджменту, Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Гжицького 

Куди прямує фермер? 

Фермерська форма господарювання має давню історію розвитку у 
передових країнах світу, з одного боку, та є досить молодою формою ведення 
аграрного виробництва в Україні, з іншого Вітчизняне фермерство у сучасних 
формах його функціонування виникло у кінці минулого століття. Воно 
зародилося в надрах колишньої соціалістичної колгоспно-радгоспної системи 
аграрного господарювання. Наслідки діяльності фермерів на протязі минулих 
років від часу появу їх в сільськогосподарському вітчизняному виробництві 
дозволяє зробити деякі висновки та узагальнення їх діяльності. 

Виникнення фермерських господарств в Україні датується кінцем 80-их 
початком 90-их років ХХ століття. Переважна їх кількість була зосереджена в 
областях Карпатського регіону. Так, зокрема, станом на 1 січня 1991 р. у 
Львівській області було створено 36 фермерських господарств, а в Івано-
Франківській  10, що сумарно складало 46 одиниць із загальної кількості                                
82 господарства в Україні, або у відсотковому відношенні це становило 56,1. 
Згодом почав інтенсивно розвиватися фермерських рух як у цілому в нашій 
державі, так і в розрізі окремих регіонів, областей і районів. Бурхливе 
формування фермерських господарств в областях Карпатського регіону 
(Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська і Закарпатська області) 
обумовлюється впливом багатьох факторів, основні з яких є ті, що на територіях 
цього регіону України встановлення радянської влади відбулось дещо пізніше, 
ніж на іншій території нашої держави. Пізніше тут відбулись також процеси 
колективізації в українських селах, що, у свою чергу, загальмували здійснення 
заходів щодо насильницького вичавлювання у сільського трудівника почуття 
господаря на землі, позбавляючи його вільно розпоряджатися плодами своєї 
праці. 

Отож, із-за цих обставин виникає об’єктивна необхідність і можливість 
прослідкувати процеси, як появилися перші вітчизняні фермери, які надії на них 
покладалися, в якому напряму вони рухалися в недалекому минулому та в умовах 
сьогодення і куди буде спрямована їх діяльність у майбутньому? 
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Отож, спочатку сформуємо питання і обґрунтуємо відповідь на нього:                                           
в якому напряму рухався фермер в період початкових стадіях формування і 
функціонування його господарства? Таким чином, як показують результати 
наукових досліджень, він рухався, як на початку 90-их років минулого століття 
часто висловлювалися, у напряму формування господаря на землі, на якого 
покладалися великі і далекосяжні надії. Так, зокрема, в газеті «Високий замок» 
від 1 червня 1995 р. вказувалося, що фермери України можуть нагодувати 200 
мільйонів чоловік. Передбачення грандіозні, однак малореальні. Наступні і 
сьогоднішні стадії розвитку вітчизняного фермерського руху вказують на те, що 
такі завдання перед фермерами були популістськими і не мали об’єктивного 
підґрунтя для їх виконання. І основна причина таких, як можна виразитися, 
захмарних надій і передбачень, полягала в тому, що наші реформатори хотіли 
досягти досить швидко таких показників розвитку фермерства, які вони були 
досягнуті в передових країнах Заходу. Бажання непогані, але, як показали 
наступні періоди розвитку фермерських господарств, для їх здійснення не було 
реальних підстав. Тут проявилися симптоми популізму в передбаченнях, з одного 
боку, та не врахування вітчизняних умов і можливостей розвитку фермерських 
господарств, з іншого. Із-за цих обставин слід відзначити, що країни Заходу 
розвивали фермерство досить тривалий час, щоб досягти показників 
сьогоднішнього стану його розвитку. У нас дотримувались принципу у напряму 
руху фермерства: «Все швидко і зразу». Так бажалося, але так і не сталося. 
Скажемо більше – воно і не могло відбутися по-іншому. В аграрному 
виробництві, як показує його розвиток в історичній ретроспективі, все повинно 
здійснюватися з позиції здорового глузду, а не опиратися лише на своє надмірне 
хотіння і бажання. 

Тепер цілком об’єктивного постає питання, а яких показників досягли 
фермери в сучасних умовах? Для відповіді на поставлене питання використаємо 
матеріали розвитку фермерських господарств Львівської області, звідки в кінці 
минулого століття і почався фермерський рух в Україні. Перш за все щодо 
наявності фермерських господарств, то їх кількість значно зменшилась у 2016 р. 
до 788 одиниць, тоді як у 2005 р. їх налічувалося всього 1194, а в 2015 р. – 1044 
господарств. Однак, площі сільськогосподарських угідь навпаки збільшувались із 
54113 га у 2005 р. до 55437 га у 2016 р. Поряд з цим варто відмітити, що значні 
зміни відбулись у зменшенні чисельності працівників у фермерських 
господарствах із 4552 особи у 2005 р. до 1691 особи у 2016 р., у тому числі жінок 
відповідно: 1509; 443 особи. 

Отож, з наведеного матеріалу можна зробити висновок, що львівські 
фермери прямували до скорочення кількості фермерських господарств з 
одночасним збільшенням площ сільськогосподарських угідь, з одного боку, та 
скорочення чисельності працюючих, з іншого. Тобто фермерський рух 
розвивається у напрямі збільшення концентрації земельних угідь як у цілому у 
фермерських господарствах, так і в розрахунку на одне господарство.  
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Це ми вважаємо є позитивний напрям розвитку фермерської форми 
господарювання як у сучасних умовах, так і на перспективу. 

Неабиякий інтерес у розвитку фермерства представляють процеси руху 
робочої сили. Отож, як показують вищенаведені показники щодо зміни у 
чисельності працівників у фермерських господарствах, фермери Львівщини не 
сприяють підвищенню зайнятості населення, а навпаки його зменшенню. Це, 
безумовно, є об’єктивні процеси, адже науково-технічний прогрес, його 
інтенсивний розвиток, сприяє вивільненню значної кількості працівників із сфер 
суспільного виробництва, задіювати яких необхідно в інших системах суспільних 
відносинах. І це, до речі нагадати, здійснюється як у вітчизняному господарстві 
нашої держави, так і в сферах виробництва інших країн. Як цю проблему 
розв’язати фермерам? Є різні напрями, про один з яких скажемо дещо більше і 
детальніше. Перш за все це організація органічного виробництва фермерами. 
Підстави для такого напряму розвитку цілком реальні для функціонування 
фермерських господарств. Адже в Україні прийнятий і діє Закон про органічне 
виробництво, природні умови цілком сприятливі для ведення аграрного 
виробництва саме в такому напрямі. Щодо фермерських господарств, то ця 
форма аграрного господарювання має найбільш сприятливі умови у порівнянні з 
іншими формами ведення сільськогосподарського виробництва. Це, перш за все, 
їх мобільність у проведенні змін у напрямах зміни векторів діяльності, 
можливість вирощувати сільськогосподарську продукцію без внесення 
мінеральних добрив, гербіцидів, пестицидів тощо, з одночасним збільшенням 
використання органічних добрив, головними складовими яких є гній, що 
одержується від утримання тварин. Це ми вважаємо є магістральний напрям руху 
вітчизняних фермерів. 

Одночасно зауважимо, що в 
сучасних умовах інтенсивно 
розвиваються процеси щодо 
визначення руху фермерства як в 
умовах сьогодення, так і на 
перспективу.  І відбувається це як на 
державному, так і регіональному 
рівнях.  

Прикладом може бути 
розроблена і схвалена 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України (№664-р від                  
13 вересня 2017р.) «Концепція 
розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарської кооперації 
на 2018-2020 роки». 
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Цінність цього архіважливого документа є те, що в ньому всі напрями 
фермерського руху розглядаються з позиції комплексності і системності та в 
тісному їх поєднанні і взаємозв’язку. Кожен напрям підтверджується 
конкретними цифровими показниками, що дає можливість більш реальніше 
підійти до обґрунтування напрямів руху фермерів. Ці матеріали слід вивчати, а 
одержані результати впроваджувати у діяльність фермерських господарств. Цю 
важливу роботу слід провадити уже зараз, однак ця тема уже нової публікації. 
Одночасно зауважимо, щоб цю Концепцію не спіткала доля важливих і 
оптимістичних прийнятих документів у минулому – постанови, рішення, 
розпорядження були прийняті як на регіональному, так і державному рівнях, 
однак їх реалізація була утруднена і в більшій мірі спричинена суб’єктивними 
чинниками, ніж об’єктивними. Звідси ми маємо аграрну економіку 
нереалізованих задумів. У сучасних умовах слід детально досліджувати кожну 
складову вищеназваної Концепції, а одержанні результати оптимально 
використовувати для забезпечення руху фермерів в ефективному напряму 
фермерської господарки.  

У  Львові відбудеться  

Фестиваль локальних 

продуктів  “Повен Стіл”  

Фестиваль локальних продуктів “Повен Стіл” відбудеться уже вдруге на 
території найбільшого в Західній Україні сільськогосподарського оптового ринку 
“Шувар”. Фестиваль триватиме два дні  20-21 квітня 2018 р. 

Фестиваль має на меті об’єднати виробників локальних (місцевих) 
продуктів, які динамічно розвивають свій власний бренд. Він на одній території 
збере українських виробників локальних продуктів, що реалізують якісні 
натуральні продукти. 

В асортименті  фермерські сири та молочні продукти; домашні ковбаси, 
паштети, копченості; риба, молюски та раки; хліб і випічка; різноманітні соуси, 
конфітюри та джеми; шоколад, мед, десерти і солодощі, вина, наливки, настоянки 
та ін. а ще  цікавий посуд.  
Джерело: www.shuvar.com 
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Зміст плану земельно-господарського 

устрою в складі Генерального плану 

населеного пункту 

Роман Возняк, експерт з питань земельних відносин 

Ігор Войналович, експерт з питань земельних 

відносин,  журналiст 

 Нові підходи до організації управління територіями в країні пов’язані з 
децентралізацією, яка передбачає зміни в організації використання земельних та 
інших ресурсів. Використання земельних ресурсів в населених пунктах 
регулюється відповідною прогнозною та плановою документацією. Це прогнозні 
розробки без яких не можливо правильно організувати використання земельних 
ресурсів територіальної громади. Одним з таких прогнозних документів є 
генеральний план населеного пункту та план земельно-господарського устрою, 
як невід'ємна його частина. План земельно-господарського устрою населеного 
пункту передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» [1]. В статті 17 цього Закону сказано: «На підставі затвердженого 
генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-
господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною 
частиною генерального плану».  

Планом земельно-господарського устрою визначаються: 
- межі земельних ділянок усіх форм власності та користування із 

зазначенням їх цільового призначення, межі охоронних і санітарно-захисних зон, 
зон особливого режиму використання земель; 

- організаційно-правові, фінансові та інші заходи щодо формування 
екомережі, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації та консервації, 
забезпечення інженерного захисту; 

- вихідні дані для обчислення розміру податку на землю та орендної плати за 
земельну ділянку; 

- умови використання земель у межах охоронних і санітарно-захисних зон, 
зон особливого режиму використання земель, а також порядок відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам, яких вони можуть зазнати 
внаслідок встановлення таких зон; 

- умови передачі в оренду земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 
реконструкції застарілого житлового фонду, та умови справляння орендної плати 
за ці земельні ділянки на період будівництва; 

- порядок і обсяг компенсаційних виплат власникам земельних ділянок 
приватної власності у разі виникнення потреби у таких землях згідно із 
затвердженою містобудівною документацією; 

- інженерно-технічні заходи щодо будівництва захисних споруд, 
вертикального планування, регулювання рівня ґрунтових вод та режиму стоку 
поверхневих вод; 

напрями природоохоронної діяльності [2]. 
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В названих документах чітко поставлені завдання і вимоги до плану 
земельно-господарського устрою населеного пункту. Проте їх виконання 
наштовхується на проблеми розуміння вирішення та висвітлення  тих чи інших 
питань, їх опрацювання. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» [1] та Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складення плану 
земельно-господарського устрою території населеного пункту» [2], дають 
узагальнені вимоги до складання плану земельно-господарського устрою 
населеного пункту, як елементу управління земельними ресурсами населених 
пунктів. Однак науково-методичні підходи з розроблення плану земельно-
господарського устрою населеного пункту, як гаранта ефективного використання 
земель потребують подальших досліджень, бо вони не дають відповіді на 
практичні підходи розробки відповідної документації.  

Аналізуючи зміст питань, які розробляються в генеральному плані і плані 
земельно-господарського устрою населеного пункту бачимо деякий парадокс. 
Планом земельно-господарського устрою, який складається за нормативними 
документами після розробки генерального плану, першим питанням 
розглядається характеристику про «межі земельних ділянок усіх форм власності 
та користування із зазначенням їх цільового призначення, межі охоронних і 
санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель»[2]. 

Це важлива інформація, яка вказує на правовий та екологічний стан 
земельних ділянок, яка дуже важлива при розробці  генерального плану 
населеного пункту. Якщо її належним чином не врахувати, то в подальшому 
можуть виникнути проблеми в реалізації пропозицій генплану. Ця інформація є в 
матеріалах земельного кадастру, але її потрібно знайти  та опрацювати. Таке 
опрацювання передбачає план земельно-господарського устрою населеного 
пункту, зауважимо повторно, який складається після розробки генерального 
плану. Генплан на таку інформацію не дає наголосу. Виникає питання, як можна 
розробляти генеральний план  населеного пункту не маючи чіткої та повної 
згаданої  інформації? Адже генеральний план визначає основні принципи і 
напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, 
формування системи громадського обслуговування населення, організації 
вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної 
підготовки і благоустрою, тощо. Реалізація цих завдань дуже залежать  від 
названих характеристик. Наприклад, прокладення вулиці через земельні ділянки 
приватної власності вимагатиме значно більших об'ємів капіталовкладень та 
погоджень ніж прокладення такої ж вулиці на землях комунальної власності. 
Автор генерального плану не зможе цього передбачити не маючи детального 
плану розподілу земельних ділянок за формами власності тощо. 

Проблемою також є конкретне наповнення змістом (в пояснювальній 
записці) решти пунктів переліку питань, що визначає зміст плану земельно-
господарського устрою населеного пункту, зміст планово-картографічного 
матеріалу та інші організаційні питання. 
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План земельно-господарського 
устрою населеного пункту повинен 
складатись в два етапи. До початку 
складання генплану необхідно провести 
роботи з визначення існуючих меж 
земельних ділянок усіх форм власності 
та користування із зазначенням їх 
цільового призначення, меж охоронних і 
санітарно-захисних зон, зон особливого 
режиму використання земель.  Потрібно 
враховувати також інші юридичні, 
економічні та екологічні обмеження у 
використанні земель населених пунктів, 
які можуть вплинути на проектні 
рішення генплану. 

Основою якісного виконання 
названої роботи є інвентаризація земель 
населеного пункту з відповідним 
опрацюванням і, при потребі, 
додатковим обстеження в натурі.  

Другим етапом повинно стати опрацювання проектних рішень генплану для 
висвітлення всіх інших питань, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського 
устрою території населеного пункту» [2]. 

Для обґрунтування наведеної думки скажемо, що генеральний план дає 
принципіальні узагальнені рішення і є «фундаментом» подальших напрямків 
використання земель населеного пункту. А скласти такий  «фундамент» можна 
лише на якісній всесторонній та повній характеристиці території населеного 
пункту. Адже при поганому «фундаменті» не можна побудувати якісну 
«споруду». Більше того, при реалізації наступного етапу проектних рішень - 
складанні плану детального планування території населеного пункту, згадані 
матеріали повинні бути повністю використані.  

Впровадження запропонованого нами порядку складання містобудівної 
документації можливе після внесення відповідних змін в Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та Постанову Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою 
території населеного пункту». 

Документація із землеустрою по складанню плану земельно-господарського 
устрою населеного пункту складається в чотири етапи: 
• етап – формування вихідних даних для складання плану земельно-
господарського устрою та генерального плану населеного пункту; 
• етап – складання плану земельно-господарського устрою; 
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• етап – корегування плану земельно-господарського устрою спільно з 

генеральним планом; 

•етап – авторський нагляд за виконанням плану земельно-господарського 

устрою. 

• етап складається з таких розділів: 

1.матеріали топо-геодезичних вишукувань; 

2.існуюче використання земель за цільовим призначенням та формами 

власності. 

• етап складається з таких розділів: 

1.зонування земель за їх категоріями та типами землекористування; 

2.формування використання земель за цільовим призначенням; 

3.формування використання земель за формами власності; 

4.формування охоронних зон та обмежень у використанні земель; 

5. землеохоронні та інші заходи. 

• етап складається з таких розділів: 

1.оцінка екологічної стабільності землекористування; 

2.нормативна грошова оцінка земель; 

3.оцінка економічної та екологічної ефективності перерозподілу земель; 

4.техніко-економічні показники. 
Замовником плану земельно-господарського устрою  населеного пункту 

виступає, як правило, сільська, селищна, міська рада та її виконавчий орган у 
межах їх повноважень, визначених законом. 

У договорі на складання проекту  обумовлюються предмет договору, строк 
виконання та вартість робіт, порядок її обчислення, порядок прийняття-передачі 
виконаних робіт, відповідальність сторін, а також додаткові умови. 

Невід'ємними частинами договору є: 
- затверджене замовником завдання на виконання робіт, яким визначаються 

зміст плану, перелік вихідних даних, підстави для виконання робіт, 
характеристика об'єкта та кількість примірників плану; 

- календарний план виконання робіт; 
- протокол погодження договірної ціни на виконання робіт; 
- кошторис на виконання робіт. 
До договору замовник додає технічне завдання на виконання робіт зі 

складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту.                                    
Це важливий документ, який визначає вихідні і проектні моменти документації, 
яка буде розроблена. Технічне завдання повинно бути затверджене замовником – 
(сільська, селищна, міська рада та її виконавчий орган у межах їх повноважень, 
визначених законом).  
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Документація плану земельно-господарського устрою включає в себе 

пояснювальну записку, додатки до неї та графічні матеріали. 

Пояснююча записка, розробляється за таким планом: 

• Аналіз та оцінка сучасного стану використання території населеного пункту 

• Загальна характеристика: 

1.Кліматичні умови; 

2.2. Ґрунтовий покрив; 

2.3. Рослинний покрив та тваринний світ; 

2.4. Аналіз структури території і стану земель. 

3. Характеристика і перспектива використання земель. 

4. Заходи щодо забезпечення земельно-господарського устрою та їх 

обґрунтування. 

4.1. Організаційно-правові, фінансові та інші заходи щодо формування 

екомережі, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації та консервації, 

забезпечення інженерного захисту; 

4.2. Вихідні дані для обчислення земельного податку; 

4.3. Умови використання земель у межах охоронних і санітарно-захисних зон 

та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, яких 

вони можуть зазнати внаслідок встановлення таких зон; 

4.4. Умови передачі в оренду земельних ділянок, на яких розташовані 

об'єкти реконструкції застарілого житлового фонду та умови справляння 

орендної плати за ці земельні ділянки на період будівництва; 

4.5. Порядок і обсяг компенсаційних виплат власникам земельних ділянок 

приватної власності у разі виникнення потреби у таких землях; 

4.6. Інженерно-технічні заходи щодо будівництва захисних споруд, 

вертикального планування, регулювання рівня ґрунтових вод та режиму стоку 

поверхневих вод. 

5. Напрями природоохоронної діяльності. 

6. Заходи щодо рекультивації порушених унаслідок провадження 

господарської діяльності або природних процесів. 

7. Напрями тимчасового використання земельних ділянок, що належать до 

зони перспективної забудови. 
Картографічний матеріал 

плану земельно-господарського 
устрою населеного пункту 
розробляється в цифровій формі, 
що дозволяє формувати її 
електронне зображення або 
отримувати її аналоговий документ 
на паперових носіях  
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Графічні матеріали повинні відображати: 
• межі населеного пункту; 
• існуюче використання земель за формами власності; 
• існуюче використання земель за цільовим призначенням; 
• зонування земель за їх категоріями та типами землекористування; 
• перерозподіл земель за формами власності; 
• перерозподіл земель за цільовим призначенням; 
• обмеження у використанні земель та заходи з їх охорони  
• земельно-господарський устрій на перспективу. 

Графічні матеріали виконуються у вигляді схем з умовними позначеннями та 
експлікацією, що відповідає текстовим матеріалам плану земельно-
господарського устрою у масштабі генерального плану населеного пункту. 

Топографічна основа, на якій план земельно-господарського устрою, не 
повинна містити спеціальної інформації, що становить службову таємницю. 

Картографічний матеріал плану земельно-господарського устрою 
населеного пункту розробляється на період і з етапністю, які визначені для 
генерального плану населеного пункту.  

Крім цього, повинні складатись додаткові креслення для розкриття окремих 
питань використання земель, чи додаткової характеристики. Ці додаткові 
креслення складаються відповідно до потреб об’єкту і можуть виконуватись в 
масштабі відмінному від основних креслень і навіть фрагментарно. 
Обов'язковою умовою є прив’язка фрагменту до основного креслення. Додаткові 
креслення, залежно від конкретних умов можуть розміщатись на окремих листах, 
чи на основних кресленнях у виді врізок. 
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Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

21103 4625380600:01:007:0050 1.3854 Львівська область, Стрийський район,  

село Грабовець 

11.02 03.04.2018 14:00 

21221 4620310100:02:006:0032 0.1998 Львівська обл., Бродівський район, 

м.Броди, вулиця Чупринки, 17 а 
03.15 11.04.2018 11:00 

21345 4620685300:04:000:0410 2.3310 Львівська область, Буський район, на 

території Соколівської сільської ради (за 

межами населеного пункту) 

10.07 11.04.2018 11:00 

21349 4622181600:11:000:0259 17.1307 Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, 

Великосілківська сільська рада 
10.07 11.04.2018 11:00 

21351 4622183500:10:000:0103 11.0163 Львівська область, Кам'янка-Бузький 

район, на території Зубівмостівської 

сільської ради (за межами с. Обидів) 

10.07 11.04.2018 11:00 

21352 4623682200:10:000:2928 0.6554 Львівська область, Пустомитівський 

район, на території Гуменецької сільської 

ради (за межами населеного пункту) 

10.07 11.04.2018 11:00 

21355 4623682200:10:000:2929 0.7124 Львівська область, Пустомитівський 

район, на території Гуменецької сільської 

ради (за межами населеного пункту) 

10.07 11.04.2018 11:00 

21356 4623384900:03:000:0154 2.3069 Львівська область, Перемишлянський 

район, на території Липовецької сільської 

ради (за межами с. Лоні) 

10.07 11.04.2018 11:00 

21192 4623681600:02:000:0029 0.1000 Львівська область, Пустомитівський 

район, Зимноводівська сільська рада, 

вулиця Січових Стрільців 

03.07 12.04.2018 11:00 

21579 4620610100:13:024:0232 0.3500 Львівська область, Буський район, м. Буськ, 

вулиця Львівська, 79 
03.07 12.04.2018 11:00 

21588 4620610100:13:018:0113  0.1400 Львівська область, місто Буськ,                                                           

вулиця Об'їзна, 5 

12.11 16.04.2018 12:00 

21591 4620610100:13:018:0114 0.1820 Львівська область, місто Буськ,                                                                

вулиця Об'їзна, 7 

12.11 16.04.2018 12:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

аукціона 
Дата 

проведення 

Область Район Населений 

пункт 

Місце проведення 

10923 11.04.2018 

11:00 

Львівська 

 

Бродівський м. Броди Львівська область, м.Броди,                    

площа Ринок,20  

109041 12.04.2018 

11:00 

Львівська 

 

Пустомитівський с. Зимна Вода Львівська обл. Пустомитівський р- н, 

с.Зимна Вода, вул. Шухевича,83 

11072 16.04.2018 

12:00 

Львівська 

 

Буський м. Буськ Львівська область, м. Буськ, площа 

900-річчя Буська,1.  

11163 18.04.2018 

12:00 

Львівська 

 

Стрийський с. Верхня 

Стинава 

Львівська обл., Стрийський р-н,                     

с. Верхня Стинава, вул. Івана Франка 
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Тенденції розвитку сільського 

господарства Карпатського 

регіону в умовах кліматичних змін 

 Віра Ільчук, к. е. н. старший науковий співробітник 

лабораторії економіки, Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН  

Шість літніх місяців 2015 і 2016 років увійшли до числа                                         

17 найспекотніших місяців, зареєстрованих будь-коли за історію спостережень. 

Глобальне потепління насамперед виявляється в холодний період року. 

Зими стали значно теплішими і менш сніжними. Стабільний сніговий покрив, 

який би встановився в листопаді й пролежав до березня, для України стає 

рідкістю. Звичним явищем вже є січневі та лютневі дощі.  

Внаслідок зміни температурних показників холодного періоду весняні 

процеси дедалі частіше розпочинаються на два-три тижні раніше. Зафіксовано 

продовження періоду активної вегетації рослин на сім – десять днів. 

Теплозабезпечення вегетаційного періоду (кількість тепла, необхідного 

рослинам для створення урожаю) збільшилося на 70–100°С. 

Проблема 

Розвинулось поширення посух у північних та західних районах, які 

вважалися зонами достатнього вологозабезпечення. Західні і північні області в 

останні роки мали таку посуху, якої ніколи раніше не було. Якщо така тенденція 

збережеться, а на сьогодні немає жодних підстав вважати, що таке не 

повториться, то через пару десятиліть Україна втратить своє кліматичне 

різноманіття. 

Незважаючи на те, що Україна має проблеми із ресурсами вологи. Проте 

позитивним залишається те, що наразі не простежується тенденція до 

зменшення річної кількості опадів. Зокрема, для ефективного виробництва 

щороку нам не вистачає близько 200-300 мм опадів. 

А в поєднанні з підвищеним температурним режимом незмінна кількість 

опадів або навіть незначний їх приріст – це колосальна загроза зростання 

посушливості клімату в Україні, повторюваності посух, які й так зростають у 

нашій країні щорічно. 
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У південних областях внаслідок підвищення середньорічної температури 
повітря на 1–2 °С посушливі явища можуть значно посилитися, зона нестійкого та 
недостатнього зволоження ґрунту пошириться в центральні та північні області.                                 
І це одна з найсерйозніших проблем впливу зміни клімату на виробництво зерна. 

Наслідки 
Глобальне потепління може мати для України як негативні, так і позитивні 

наслідки. Усе залежить від того, чи зможе її економіка вчасно адаптуватись до 
змін клімату. 

Найбільш помітним наслідком зміни клімату буде не поступове потепління, а 
“надзвичайні ситуації” такі як сильні засухи, повені, шторми, урагани, 
надзвичайно спекотні дні які відбуватимуться частіше. 

До цього часу в умовах Карпатського регіону не зафіксовано зменшення 
річної кількості опадів, що переважно коливається в межах норми. Крім того, сума 
опадів не так важлива, як їхній розподіл, у характері якого спостерігається 
тенденція до збільшення кількості малоефективних дощів, злив, особливо на тлі 
високих температур повітря. Якщо місячна норма опадів випадає за один-два дні, 
або за півдоби, то сільськогосподарське виробництво вони не врятують, а, 
навпаки, можуть завдати значної шкоди. 

Є припущення можливого опустелювання частини української території. Цей 
процес включає цілий комплекс чинників, серед яких зменшення кількості опадів 
є одним із найважливіших. Тому такі процеси виключати не можна, особливо в 
районах, де відбувається порушення екологічної рівноваги, наприклад вирубка 
зелених насаджень. 

Дуже важливий для сільського господарства аспект, пов’язаний із 
потеплінням, можливе збільшення у півтора раза чи навіть удвічі чисельності 
основних комах-шкідників, для яких потепління клімату є благодатним для 
розмноження та поширення. Зона екологічного оптимуму різних видів шкідників 
поширюється на території, де раніше температурні умови для них були 
несприятливими. 

 
Реакція 

Серед змін клімату, слід назвати наступні: 
Зміна температурних режимів навесні, що призводить до початку посівної на 

2 тижні раніше. 
Збільшення температурних екстремумів та аномальних явищ: великий 

перепад між денними та нічними температурами, безсніжні зими за виключенням 
цього року, тривала спека влітку.  

Зміни в кількості опадів. Якщо раніше так звана «зона ризикованого 
землеробства» через посухи була на півдні України, то тепер вже відчувається її 
зсув на північ. В зоні, де ніколи не проводили зрошення полів, тепер постає така 
потреба, хоча необхідних водних ресурсів для цього немає. 



44 

2018 / № 5 (76) 

 Сильні вітри, які заважають вчасному внесенню засобів захисту рослин та 

призводять до вітрової ерозії ґрунтів. 

 Втрати врожаю через збільшення випадків повеней,   

 необхідність інтенсивнішого зрошення влітку, 

  не сезонні заморозки та підвищення вразливості культур шкідниками 

Сільськогосподарське виробництво також має негативний вплив на зміну клімату: 

 Шляхом викидів парникових газів;  

 розорювання земель не сільськогосподарського призначення;  

 інтенсивне використання землі під сільськогосподарські угіддя. 

 

Адаптація  
Аграріями вже зараз застосовуються такі адаптаційні дії. 
Зсув у часі посівної, а відповідно, і всіх інших стадій, залежно від погодних 

умов дає можливість господарствам, користуючись тим що жнива закінчуються 
раніше, внести сидерати, чим забезпечити підживлення ґрунту і боротьбу з 
бур’янами.  

Постає завдання збереження вологи в ґрунті, для чого використовують 
властивості ґрунтових екосистем, які формуються за умови зменшення глибини та 
інтенсивності обробітку ґрунту та наявності залишків рослин з попередніх 
сезонів. Так, застосовують технології поверхневого рихлення ґрунту (mini-till), а в 
південних регіонах, де не відбувається значне ущільнення ґрунтів, як на півночі, 
виправданим є застосування безорної технології (no-till). Ці ж технології 
дозволяють зменшити ерозію ґрунту та відновити його родючість. 

Важливе також використання насіння стійких до посух та високих 
температур сортів або гібридів. Поширеною є практика щорічної закупівлі 
насіння кукурудзи та соняшника у міжнародних компаній, в той час як насіння 
пшениці та інших культур часто має українське походження.  

Так чи інакше, але можна з 
впевненістю сказати, що при 
виборі насіннєвого матеріалу 
українські аграрії зважають на 
його стійкість до кліматичних 
факторів. 

Через несприятливі погодні 
умови (сильні вітри, 
температури) деякі господарства 
переносять виконання робіт на 
нічний час, коли їх виконання 
може бути зручніше чи 
ефективніше. 
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Прогноз 

 
Для розвитку окремих сільськогосподарських культур в умовах кліматичних 

змін очікувані погодні умови протягом найближчих 10–20 років будуть досить 
сприятливі для виробництва зерна в Україні. Для озимої пшениці можливе 
зміщення строків сівби на 20–40 днів та більш ефективне використання умов 
осінньої вегетації. Очікується подальше пом’якшення умов перезимівлі та 
зменшення періоду на 1,5–2 місяці. Відновлення вегетації озимої пшениці 
спостерігатиметься на місяць раніше, критичний період формування врожаю 
відбуватиметься за умов зниженого температурного фону, що може призвести до 
збільшення загальної продуктивності посівів на 20–40%. 

Результати досліджень впливу потепління на продуктивність кукурудзи є 
доволі оптимістичними  для цієї культури за рахунок більш ранніх строків сівби 
та збільшення її вирощування в північних та західних областях Карпатського 
регіону завдяки зростанню теплозабезпечення цих територій. 

Для ранніх ярих зернових культур (ярий ячмінь, яра пшениця, овес) умови 
можуть погіршуватися за рахунок збільшення посушливості важливих періодів 
вегетації цієї групи культур, які відбуватимуться в умовах підвищеного, порівняно 
з нинішнім, температурного фону. За незмінних умов зволоження це може 
спричинити падіння врожайності ярих зернових внаслідок зменшення 
вегетаційного періоду і більш раннього дозрівання. 

Зміна клімату призведе і до суттєвої зміни умов вирощування овочевих 
культур, які зумовлюють рівень їхньої врожайності. Межа степу значно 
просунеться на північ, опинившись у нинішній лісостеповій зоні. Внаслідок цього 
північна межа виробничого вирощування баклажанів, солодкого перцю і томатів 
відступить на північ, і в усіх зонах ці культури будуть забезпечені теплом. Через 
значне підвищення температури зменшиться територія агрокліматичних 
районів, сприятливих для вирощування картоплі, капусти й огірків. Значно зросте 
територія недостатнього зволоження, де потрібно буде відроджувати та розвивати 
зрошення. 

Збільшуються посівні площі соняшнику, так як це дуже рентабельна 
рослина, а зміна клімату сприяє його вирощуванню в Карпатському регіоні. 
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Глобальне потепління може сприяти значному збільшенню можливостей 

аграрного сектора економіки за рахунок погодних і кліматичних умов. Але це 

можливо лише в разі кардинальної адаптації сільськогосподарського виробництва 

до нових кліматичних умов, синхронізованих з темпами їхньої зміни. В іншому 

випадку потепління клімату загрожує зростанням нестабільності 

сільгоспвиробництва. Для адаптації сільського господарства до мінливих умов 

погоди необхідні оцінка умов, які склалися, і моделювання агрокліматичних 

ресурсів на перспективу.  

Важливим шляхом адаптації сільського господарства до зміни клімату, які не 

потребують додаткових витрат, є оптимізація розміщення сільськогосподарських 

культур, перегляд спеціалізації сільгоспвиробництва. 

У Львові відбудеться 

спеціалізований податковий форум 

22 березня у Львові відбудеться Національний податковий форум 
“Трансферне ціноутворення. Прибуток. ПДВ”. Cеред основних питань форуму: 

 - Зміни з ТЦУ, податку на прибуток та адмініструванні ПДВ у 
Податковому кодексі; 

- Правові інструменти урегулювання податкових спорів; 
- Мінімізація ризиків розрахунках та сплаті податків; 
- Механізми захисту інтересів бізнесу; 
- Нові критерії визначення контрольованих операцій; 
- Підготовка звітності та документації з ТЦУ – покрокові рекомендації; 
 - Перевірки контрольованих операцій: підстави; порядок; штрафи; 

практика; 
 - Інформаційні системи для цілей ТЦУ; 
- Нові терміни формування податкового кредиту; 
-Терміни реєстрації в ЄРПН та штрафні санкції за їх 

порушення; 
- Відображення коригувань у звітності з ПДВ; 
- Пільги в оподаткуванні ПДВ; 
- Річна декларація з податку на прибуток. Зміна строків подання; 
- Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями; 
- Нові різниці, на які коригується фінрезультат; 
- Виправлення помилок попередніх звітних періодів. 
Детальну інформацію про умови участі у зазначеному  заході Ви можете за 

наступним посиланням: http://event.visnuk.com.ua/lviv/ 
 

Джерело: www.event.visnuk.com.ua/lviv 
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Із 1 липня 2018 року вимоги до молока, яке закуповують у селян, буде 
підвищено. 

З кожним роком зменшується поголів'я корів, яких тримають люди на селі. 
Цей факт не заперечує навіть офіційна статистика. Цими вихідними 
кореспондент “ВЗ” побувала у селі Зіболки Жовківського району, поцікавилася, 
як там справи. Сільський голова Олег Гусак розповідає, люди стали менше 
тримати корів. Здебільшого їх тримають старші люди, бо звикли, що на селі має 
бути корова. Вважають її своєю годувальницею. А молоді худоби вже не хочуть... 

Біля корови треба наробитися. З худобою не маєш ні вихідних, ні свят... 
Щоправда, дехто з молодих починають тримати корів, три і навіть більше, бо 
бачать, що ця справа стає прибутковою, але поки що це поодинокі випадки. Таких 
сімей у селі десь зо п'ять. Ті ж, хто не тримає корів, купують молоко й молочні 
продукти у своїх сусідів, бо знають, у яких умовах тримають тварину, як за нею 
доглядають. А якщо власники корів везуть молоко до Львова, то мають у місті 
своїх покупців, які теж перевірили якість молока.  

Загалом на Львівщині 94,1 %  від усього поголів’я корів (або 109,9 тисячі 
голів) утримують селяни у своїх господарствах, і лише близько 6 % корів – у 
колективних господарствах. Про це розповіли у Департаменті агропромислового 
розвитку Львівської ОДА. За 2017 рік господарства області усіх категорій 
виробили 528,5 тисячі тонн молока, з них 500,1 тисячі тонн припадає на особисті 
селянські господарства (94,6 % від усього молока на Львівщині). 

Із 1 липня 2018 року в Україні планують ввести новий стандарт при закупівлі 
молока. Це дещо збурило селян, бо молоко, яке закуповують у них, стане другого 
сорту. І його використовуватимуть лише для виробництва нехарчових продуктів –  
кормів для тварин або казеїну. Утім, в уряді запевняють, що жодних обмежень на 
приймання молока в населення не вводитимуть, молоко як закуповували, так і 
закуповуватимуть. Проте через передбачені підвищені вимоги до якості сировини 
урядовці закликають селян вжити заходів щодо дотримання правил гігієни. 

Зараз молоко у селян приймають на Львівщині за ціною чотири гривні за 
літр. Молоко екстра-класу користується підвищеним попитом. Нині його частка в 
структурі закупівель становить 15,5%, а рік тому було 13,8%. Саме молоко 
екстра-класу є базою для виробництва молочних продуктів, призначених на 
експорт, пояснюють в уряді.   

“Якщо корову в брудній стайні доять у 

брудне відро брудними руками…Таке 

молоко ніколи не буде якісним” 
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Водночас держава обіцяє підтримувати підвищення якості молока – з 
держбюджету на це надали чотири мільярди гривень. Як зазначила заступник 
міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова, увагу 
буде зосереджено на будівництві та реконструкції молочнотоварних ферм, 
доступі до необхідного обладнання, покращення генетичного потенціалу 
поголів’я. 

“Якщо корова стоятиме у брудній стайні, її доїтимуть у брудне  відро 
брудними руками, таке молоко ніколи не матиме якісних показників”, –  
каже директор Львівської аграрної дорадчої служби Іван Паньків. Він об'їздив 
близько 35 країн і подивився, як там утримують корів. Зараз на Львівщині, а 
також в Івано-Франківській та Рівненській областях допомагає тим, хто хоче 
створити сімейні ферми у рамках канадського проекту “Розвиток молочного 
бізнесу в Україні”. На Львівщині надають підтримку тим, хто хоче створити 
сімейну ферму, навчають, як правильно ходити біля корів, аби молоко було 
хорошої якості. Саме такої, якої хочуть досягти після впровадження 1 липня 2018 
року нових стандартів. 

У сімейних фермах, створених за підтримки канадського проекту, знають усі 
ці вимоги. “Ми допомогли створити за майже вісім років майже 40 ферм, – 
розповів Іван Паньків. – Допомагаємо ще приблизно 30 фермам, які самостійно 
створювались і працюють поза межами кооперативів. У всіх цих фермах корів 
доять доїльними апаратами, корови стоять у гарно обладнаних стаєнках. Як 
кажуть, щаслива корова – щасливий господар. Один із таких кооперативів, 
“Покрова”, охоплює 13 сіл Бродівського району. До нього долучилися 300 родин, 
які утримують близько 500 корів”. 

Вимоги до молока, які діють зараз, прописані в державних стандартах від 
1997 року. Згідно з ними все молоко, залежно від рівня бактеріального 
забруднення і вмісту соматичних клітин, поділяється  на екстра, вищий, перший і 
другий сорти. Цей стандарт з 1 січня 2018 року мав бути замінений, у ньому 
мають бути вищі вимоги до рівня бактеріального забруднення. Те молоко, яке 
зараз закуповують у населення, вважають молоком першого класу, а згодом 
відноситимуть до другого. Кінцева мета – поступове приведення вимог до якості 
молока-сировини до більш високих норм, які відповідає європейським 
положенням. 

Урядовці пояснюють, підвищення якості молока від другого ґатунку до 
першого не вимагає значних витрат. Йдеться про дотримання гігієни персоналу і 
самих тварин. Той, хто працює з тваринами, повинен бути в чистому одязі, 
використовувати чисті рукавички, мити руки з милом або дезінфікувати їх. Для 
доїння потрібно застосовувати чисті ємності, бажано доїльний апарат або доїльну 
установку, які необхідно мити і дезінфікувати після кожного доїння. Корови 
повинні підлягати ветеринарному догляду. 

Автор: Ірина Дмитрів 
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Для корівників примусова вентиляція 

досконаліша за природну 

Примусова вентиляція у корівниках досконаліша за  природну. Зокрема, 
остання не завжди може забезпечити нормальний мікроклімат у приміщеннях зі 
збірного залізобетону. 

У районах із дуже холодними зимами використовують вентиляційно-
калориферні установки з підігрівом припливного повітря.  

Водночас у тваринницьких приміщеннях усе ширше користуються 
кондиціонерами для охолодження, осушення або зволоження повітря, так само 
для очищення й дезінфекції. 

У приміщеннях із природною вентиляцією вологість повітря та концентрація 
шкідливих газів вища, ніж в обладнаних примусовою вентиляцією, особливо в 
зимовий період.  

Природна вентиляція добре спрацьовує лише в теплу вітряну погоду. Коли ж 
надворі сиро й слабкий рух повітря, то повітрообмін між приміщенням і 
зовнішнім повітрям практично відсутній.  

Зовнішнє повітря може бути насиченим мікроорганізмами, тому важливою є 
дезінфекція вентиляційних систем і фільтрів, особливо, коли повітря з 
приміщення-маточника засмоктується в телятник-профілакторій. 
Джерело: www.agrotimes.net 

Для післяукісної сидерації 

найефективніші олійна редька                                       

і ярий ріпак 

Післяукісну сидерацію проводять після збирання зеленої маси озимих або 
однорічних трав та кукурудзи на зелений корм.  

Для цього виду сидерації найефективнішими є такі культури з родини 
капустяних як олійна редька, ярий ріпак і перко.  

Також дуже ефективними є бобові культури – люпин, буркун, серадела.  
Післяукісні посіви нагромаджують більшу зелену масу у зв’язку з довшою 
тривалістю вегетаційного періоду. Післяукісну сидерацію застосовують під сівбу 
озимих зернових і під просапні культури – картоплю, кукурудзу, буряки цукрові і 
кормові. 
Джерело: www.agrotimes.net 
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Юрій Бойко, Головний спеціаліст –  

державний фітосанітарний інспектор 

відділу контролю за обігом засобів  

захисту рослин ГУ Держпродспоживслужби  

у Львівській області  

Як вберегтись від 

фальсифікованих пестицидів?  

Використання пестицидів в Україні регламентовано Законом України “Про 
пестициди і агрохімікати”, “Про захист рослин” та низкою  нормативно-правових 
актів уряду та центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції. 

У відповідності до чинного видання Переліку пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні, внесено 2497 найменуваннь препаратів, 
реєстрація яких знаходиться у відомстві Мінекології. При цьому частка 
оригінальних препаратів становить не більше 15–18%. 

Пестициди, як і інші хімічні речовини, є небезпечними, оскільки  викликають 
отруєння. Отруєння відбувається внаслідок проникнення в організм людини 
пестицидів чи їх залишків через органи дихання, травлення, шкірні покриви. 
Джерелами отруєння людини є не лише застосовані пестициди, але і їх залишки у 
продуктах, воді та повітрі. 

Згідно даних Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації 
застосування фальсифікованих і нелегальних засобів захисту рослин призводить 
до жахливих наслідків на полі, становить велику небезпеку для здоров’я 
користувачів та навколишнього середовища. Так в Україні на 1 т деяких 
оригінальних засобів захисту рослин припадає 150 т фальсифікату! 

Якісні засоби захисту рослин (пестициди), без яких неможливо уявити 
сучасне сільське господарство, обов’язково повинні відповідати трьом основним 
характеристикам: безпечність, вибірковість дії та недовговічність (швидкий 
розклад у навколишньому природному середовищі). 

Фальсифіковані пестициди становлять особливу 
небезпеку, оскільки інформація про їх шкідливість 
відсутня або обмежена, дія – непередбачувана, а 
завдана шкода – істотна та тривала. Фальсифікована 
продукція – це свідомо змінена (підроблена) 
продукція, яка має приховані властивості, інформація 
про які є завідомо неповною чи недостовірною 
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До того ж фальсифіковані пестициди, навіть за наявності діючої речовини, 
аналогічній тій, що є в оригінальному препараті, містять не перевірені допоміжні 
речовини (стабілізатори, ад’юванти, барвники тощо) невідомого походження, що 
можуть утворювати непередбачені шкідливі сполуки! Це можуть бути або суто 
технічні домішки, які мають найнесподіваніші якості й активність, або більш дешеві 
речовини, часто токсичні, призначені замінити собою якісні компоненти 
оригінального препарату та зробити підробку дешевою. Тому фальсифіковані 
пестициди не лише неефективні, а й майже завжди призводять до непередбачуваних 
наслідків та завдають значної шкоди! 

Наслідки застосування фальсифікованих пестицидів:   
1) часткове чи повне знищення врожаю; 
2) відсутність бажаного ефекту (дії) від підроблених гербіцидів, інсектицидів та 

фунгіцидів; 
3) загибель культури; 
4) забруднення навколишнього середовища, поверхневих та ґрунтових вод; 
5) погіршення родючості ґрунтів;  
6) непридатна до споживання сільськогосподарська продукція через забруднення 

залишками заборонених, шкідливих речовин та домішок; 
7) шкода здоров’ю користувача під час внесення препарату; 
8) порушення репродуктивної функції людського організму; 
9) незворотні розлади імунної та нервової систем;  
10) вроджені каліцтва; 
11) суттєві матеріальні збитки. 
Основна небезпека фальсифікованих пестицидів криється в тому, що наслідки 

їх застосування неможливо спрогнозувати навіть гіпотетично! Токсичні домішки 
невивчених препаратів потрапляють у довкілля, накопичуються у поверхневих та 
підземних водах і на довгі роки залишаються у ґрунті, впливаючи на майбутні 
врожаї! 

 
 

Показники, за якими індентифікують 
фальсифікат: 

1) склад продукту;  
2) упаковка;  
3) якість і чистота діючої речовини;  
4) якість і стабільність формуляцій. 
При цьому основними видами 

підробок є:  
1) відсутність діючої речовини в  

препаративній формі; 
2) зниження вмісту діючої речовини; 
3) продаж під виглядом препарату 

невідомих  речовин; 
4) фальсифікація назв оригінальних 

препаратів. 
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Зони, місця виробництва або виробничі 

ділянки вільні від  регульованих 

шкідливих  організмів – вимога 

зовнішнього ринку  

  
Борис Строгуш, Заступник начальника 
Управління, начальник відділу карантину рослин 
ГУ Держпродспоживслужби у Львівській 
області  

З метою  виконання фітосанітарних заходів країн-партнерів України у 
міжнародній торгівлі, у тому числі й міжнародних договорів України у сфері 
карантину та захисту рослин (зокрема,  країн  ЄАЕС,  ЄС, КНР, Республіки 
Туреччина), зменшення кількості надходження нотифікаційних повідомлень про 
невідповідність фітосанітарним заходам українських об’єктів регулювання, 
уникнення ризиків запровадження іноземними країнами тимчасових заборон 
щодо імпорту вітчизняної продукції, а також покращення фітосанітарного стану 
місць вирощування сільськогосподарської продукції  Головне Управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області повідомляє наступне: 

З 01.07.2017 року  набрали чинності Рішення Ради Євразійської економічної  
комісії від 30.11.2016 року №157 “Про затвердження Єдиних карантинних 
фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та 
підкарантинним об’єктам  на митному кордоні та на митній території 
Євразійського економічного союзу”,  № 158 “Про затвердження єдиного переліку 
карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу”, № 159 “Про 
затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній 
території Євразійського економічного союзу”, які   розміщено на офіційному 
сайті Держпродспоживслуби у розділі: міжнародне співробітництво-
фітосанітарія-фітосанітарні вимоги країн. 

Однією з вимог ЄАЕС, яка ускладнює експорт з України певних рослин та 
продуктів рослинного походження, є вимога щодо наявності вільних зон від 
конкретних організмів для певного об’єкта регулювання. Так, зокрема згідно з 
рішенням № 157 імпорт картоплі до країн ЄАЕС повинен здійснюватись 
відповідно до пунктів 22-24 розділу ІІІ та пункту 1 таблиці 2 Єдиних 
карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної 
продукції та підкарантинних об’єктів на митному кордоні та на митній території 
Євразійського економічного союзу, а насіннєвої картоплі – відповідно до пунктів 
18,19 та пунктів 13,14  таблиці 1 вказаних Єдиних карантинних фітосанітарних 
вимог. З огляду на вищезазначене, експорт картоплі до Республіки Білорусь 
повинен здійснюватись виключно із місць виробництва або виробничих ділянок,  
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визначених відповідно до ст.31 Закону України “Про карантин рослин” та 
“Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва 
або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, 
позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного 
встановлення місця виробництва або виробничої ділянки” затверджено наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 p. № 487. 
Експорт деревини до Туреччини необхідно здійснювати у відповідності до 
спеціальних вимог для імпорту рослин та рослинної продукції Положення Про 
карантин рослин Турецької Республіки, зокрема з виробничих ділянок вільних від 
вусачів (Monochamus spp.), смолівок (Pissodes nemorensis, P. strobi, P. terminalis,                                               
P. Castaneus), заболонників (Scolytus morawitzi), та фітофторозів (Phytophthora 
ramorum). 

При намірі експортувати до Китаю зерно ячменю, сої, чи кукурудзи необхідно 
забезпечити виконання ряду фітосанітарних вимог зазначених в Протоколах 
фітосанітарних та інспекційних вимог, які були підписані між Генеральною 
адміністрацією  нагляду  за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної 
Республіки та Міністерством аграрної політики та  продовольства України, які   
розміщено на офіційному сайті Держпродспоживслуби у розділі: міжнародне 
співробітництво-фітосанітарія-фітосанітарні вимоги країн. 

З  метою реалізацї  вимог країни-імпорту щодо експорту об’єктів 
регулювання із зон, місць, і (або) ділянок виробництва, вільних від певного 
карантинного організму пропонуємо сільгоспвиробникам та експортерам  
здійснити процедуру  офіційного встановлення місця виробництва або виробничої 
ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів відповідно до  “Порядку 
офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або 
виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення 
такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця 
виробництва або виробничої ділянки” затверджено наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 07.08.2012 p .№ 487.  

Для офіційного встановлення статусу місця виробництва  або виробничої 
ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, суб’єкт господарювання  
подає Управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпрожспоживслужби  у Львівській області:  

1. Заяву про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця 
виробництва, виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;   

2. Копію плану земельної ділянки, на якій планується офіційне встановлення 
місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 
організмів;  

3. Копію документа, який засвідчує право власності або користування (в т. ч. 
оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця 
виробництва або виробничої ділянки; 
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4) Документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів 
сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових 
садів, присадибних ділянок та лісосмуг відповідно до  Постанови Кабінету 
Міністрів  України  від 28.12.2011 року № 1348 “Деякі питання надання послуг 
Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління”.  
Розмір плати  становить 26,79 грн/га. 

За результатами розгляду заяви та на підставі процедур перевірок, що 
здійснюються протягом 10 робочих днів у вегетаційний сезон відповідним  
наказом присвоюється або поновлюється офіційний статус місця виробництва 
або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.   У наказі 
про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або 
виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, з переліком 
заходів, що підлягають обов’язковому виконанню для підтримання статусу місця 
виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 
організмів, зазначаються: 

1. реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних 
від регульованих шкідливих організмів, які присвоєні відповідно до алгоритму 
присвоєння реєстраційного номера місцю виробництва або виробничій ділянці, 
вільних від регульованих шкідливих організмів; 

2. найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце 
проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника (користувача) 
місця виробництва та/або виробничої ділянки; 

3.  місцезнаходження та площа місця виробництва та/або виробничої 
ділянки; 

4. підстави щодо встановлення фітосанітарного стану місця виробництва або 
виробничої ділянки; 

5. результати фітосанітарної експертизи; 
6.перелік заходів, що підлягають обов’язковому виконанню особою для 

підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 
регульованих шкідливих організмів. 

За детальною інформацією можна звертатися: Управління фітосанітарної  
безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області,                 
вул. Замарстинівська, 49, м. Львів, тел./факс : +38-032-252-02-08, 231-81-06,                     
e-mail: fito@lvivdpss.gov.ua 
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Джерело: www.kievlift.com.ua 



56 

2018 / № 5 (76) 

Джерело: www.lvivdpss.gov.ua  

З метою захисту законних прав громадян, не дивлячись на мораторій 
оголошений державою у 2017 році на проведення планових заходів нагляду 
(контролю), фахівцями відділу контролю за регульованими цінами                            
ГУ Держпордспоживслужби у Львівській області (надалі Відділ) у 2017 році на 
підставі обґрунтованих звернень громадян та погоджень Державної регуляторної 
служби України (надалі – ДРСУ) забезпечено проведення позапланових заходів 
нагляду (контролю) з питань дотримання порядку формування, встановлення та 
застосування державних регульованих цін.  

Порушення державної дисципліни цін встановлено у 88% із загальної 
кількості перевірених суб’єктів господарювання. 

Завдяки проведеним спеціалістами Відділу заходам контролю споживачам 
повернуто у 2017 році 69,1 тис. грн. 

Захист споживачів в частині дотримання законодавства у сфері 
ціноутворення здійснюється шляхом проведення позапланових контрольних 
заходів на обґрунтоване звернення громадян виключно за погодженням 
Державної регуляторної служби України (ДРСУ). Для отримання погодження 
ДРСУ у зверненні споживачам необхідно аргументовано обґрунтувати суть 
проблеми та обов»язково вказати та надати: 

- назву та адрес суб’єкта господарювання, що надає послуги або здійснює 
реалізацію товарів за завищеними цінами(тарифами). Дану інформацію можна 
отримати з рахунків, повідомлень про оплату послуг та на стенді «Куток 
споживача»; 

- документи, що підтверджують застосування завищених тарифів та цін 
(чеки, квитанції, тощо). 

Звернення необхідно подавати в Головне управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області (м. Львів, вул. Вітовського,18). 
Контактний телефон для консультацій: (032)252-32-22. Детальну інформацію Ви 
можете отримати на сайті: www.lvivdpss.gov.ua  

ГУ Держпордспоживслужби                    

у Львівській області здійснює 

планові заходи щодо контролю                   

за регульованими цінами 



57 

2018 / № 5 (76) 

Джерело: www.sgkr.com.ua 

На Львівщині відбудеться круглий стіл  

“Природні кормові угіддя  –  

реалії  та перспективи” 

Дата проведення:  19 березня 2018 року 
Час проведення: 15:00-17:00 год. 
Місце проведення: с. Оброшино Пустомитівського району Львівської 

області, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 
 

Тематичні напрями: 
1. Природні кормові угіддя та збалансованість сільськогосподарських 
ландшафтів;  
2. Організація сіяних лучних фітоценозів для збереження сталого розвитку 
рослинного і ґрунтового покриву схилових рільних угідь, виведених на 
консервацію; 
3. Відновлення біорізноманіття деградованих травостоїв сіножатей і пасовищ; 
4. Управління рівнем біопродуктивності культурних пасовищ та лучних угідь 
комбінованого використання; 
5. Лучні травостої – важливий фактор стійкої кормової бази в галузі 
скотарства; 
6. Кормовий білок – вирішення проблемних питань; 
7. Багаторічні трави, як джерело первинної біомаси у виробництві електричної 
енергії за зеленим тарифом (Біоенергетика);  
8. Рекреаційна цінність лучних агроландшафтів як основи природно-
антропогенних територіальних комплексів (Рекреаційні зони, зони відпочинку, 
зелений туризм тощо); 
9. Селекція сортів багаторічних і однорічних трав, придатних для вирощування 
в Карпатському регіоні та окремі елементи технології вирощування насіння, як 
складові роботи Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН; 
10. Механізація агротехнічних заходів у луківництві; 
• Тваринництво: сучасний стан та тенденції розвитку галузі;  
• Перспективи виробництва кормової сировини в системі органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції.  
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 8,00 11,00 14,00 

Капуста савойська 18,00 18,00 18,00 

Капуста білоголова 4,00 4,80 5,00 

Квасоля червона 15,00 15,00 15,00 

Картопля стандарт 3,50 3,80 4,00 

Морква 7,00 9,50 12,00 

Буряк столовий 7,50 8,00 8,50 

Огірок тепличний 27,50 31,20 35,00 

Редька чорна 7,00 7,00 7,00 

Рукола 150,00 175,00 200,00 

Гарбуз 10,00 12,00 14,00 

Селера корінь 13,00 14,00 15,00 

Цибуля ріпчаста жовта 5,00 5,20 5,50 

Часник 40,00 57,50 75,00 

Редька біла 12,00 13,50 15,00 

Редис пучок 12,00 17,00 22,00 

Гриб печериця 27,00 34,50 42,00 

Груша 12,00 25,00 38,00 

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

Яблуко Ренет Симиренка 14,00 15,00 16,00 

Яблуко Флоріна 14,00 14,50 15,00 

Яблуко Муцу 17,00 18,50 20,00 

Яблуко Ліголь 14,00 15,00 16,00 

Яблуко Голден 14,00 16,00 18,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гуляш свинячий 83,00 85,00 85,00 

Індиче крило  75,00 75,00 75,00 

Білий амур жив. 79,00 79,00 79,00 

Короп  жив. 67,00 68,00 69,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.03.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 5 (76) 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 15.03.2018 р. 
 

 
  

  

  

Пшениця  

2кл 

Пшениця 

3кл 

Пшениця  

6кл Кукурудза Кукурудза Соя Соя 

дол. 

США / 

грн 

 

дол. США 

/ грн 

 

дол. 

США / 

грн 

 

дол. США / 

грн 

 

15% 

зернова 

ГМО 

0.5% ГМО 

ТІС, Южний 193/ 5950 190/ 5850 183/5650 197/6000 187/5700 

430/      

13200   

Транс-Сервис,       197/6000     

410/      

12650 

Веселокутський 

КХП 191/5900 188/5800 181/5600 195/5950     

408/        

12600 

Ділова місія українських підприємців                         

до Азербайджану 

Із 16 по 18 травня 2018 р. в м. Баку (Азербайджан) відбудеться 12-та 
Азербайджанська міжнародна виставка «Сільське господарство» та 24-та 
Азербайджанська міжнародна виставка харчової промисловості» 
www.worldfood.az 

Найпопулярніша виставка харчової та аграрної галузей проходить у м. Баку 
кожного року. Участь у ній відкриває реальні можливості українським 
виробникам розширити ринки збуту в країни Азії та Близького Сходу. 

ТПП України разом із своїм представником  в Азербайджанській Республіці 
організовує діловий візит українських підприємців для  відвідування виставки з 
15 по 19 травня 2018 р. Програма заходу включатиме також B2B-переговори, 
знайомство з виробничими підприємствами та мережею продовольчих магазинів,  
індивідуальні зустрічі (будуть узгоджені згідно з побажаннями учасників). Заявки 
приймаються до 01 квітня 2018 р. 

У разі зацікавленості  необхідно заповнити анкету за 
посиланням https://goo.gl/pSv3bz 

З організаційних питань звертатися до Дирекції міжнародного 
співробітництва ТПП України: (044) 461-98-07, (067) 230-90-38,  Ольга Сухенко, 
oas-ier@ucci.org.ua 
Джерело: www.ucci.org.ua 

https://goo.gl/pSv3bz
https://goo.gl/pSv3bz
https://goo.gl/pSv3bz
https://goo.gl/pSv3bz
https://goo.gl/pSv3bz
https://goo.gl/pSv3bz
https://goo.gl/pSv3bz
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Закупівельні ціни в Україні  

на 15.03.2018 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 3500 157 

Горох 6150 205 

Гречка 8200 

Жито 1 клас 3627 

Жито 2 клас 3585 135 

Жито 3 клас 3554 134 

Коріандр 10700 

Кукурудза 5670  5146 5317 4625 186  160 

Льон 11000 11550 400 

Макуха ріпакова 6700 170 

Макуха соєва 10500 330 

Макуха соняшникова 2350 

Овес 4900 

Просо 7300 7600  

Пшениця 2 клас 5814  5300 191 180 

Пшениця 3 клас 5747  5167 188 210 

пшениця 5 клас 5620 

пшениця 6 клас 5598  5192 5183 5000 181 

Ріпак 2 кл від 35 мкм без 

ГМО 
410 

Соняшник 11264  10938  

Сорго біле 4259 4500 

Соя 12633  12128  11713  11000 405  385 

Соя без ГМО 12925 12388 428 425 

Ячмінь 5764  4950 

 

 



61 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Перша спеціалізована 

виставка-конференція 

«Агрофест Запоріжжя 

2018» 

23–24 березня 2018 р. 

 

Запорізька обл., 

м. Широке, 

територія аеродрому 

www.agrofest.org 

Конференція  

«Елеватор Плюс» 
28–29 березня 2018 р 

м. Київ, готель «Либідь», 

площа Перемоги, 1,  
www.agrotimes.net 

VI Національний форум 

бухгалтерів «Нова Я» 
11  квітня 2018 р. м.Київ www.forum6.rnba.com.ua 

Cемінар-практикум   

«Якість і безпека зерна» 
20 квітня 2018 р. 

м.Київ,                          

Амарант Готель,                                

вул. Констянтинівська, 

71 Д 

www.apk-inform.com 

Практичний тренінг 

«Малина, ожина,  суниця 

садова: кращі практики 

вирощування» 

14 червня 2018 р. 

 м. Житомир www.fruit-project.com.ua 

Міжнародна 

агропромислова 

виставка з переробки               

та зберігання 

сільськогосподарської 

продукції «ProStorExpo» 

25-27  вересня 2018 р. 

 

м.Київ,   ВЦ 

«КиївЕкспоПлаза», 

вул. Салютна, 2-Б 

www.agroinkom.com.ua 

Зарубіжні події 

Міжнародна виставка   

«BeoPlantFair» 
04- 07 квітня 2018 р. 

Сербія, 

м. Белград 
www.sajam.rs/en 

Міжнародна виставка  

сільського господарства, 

галузей тваринництва                   

та продовольства 

«Agriumbria» 

06- 08 квітня 2018 р. 
Італія, 

м. Бастіа Умбра 
www.agriumbria.eu 

Міжнародна конференція 

«IGC Grains Conference 

2018» 

19-20 червня 2018 р. 

 

Великобританія, 

м. Лондон 
www.igc.int/en/conference 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

МУЗИКА П.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” (ГОЛОВА РЕДКОЛЕГІЇ);  СТЕФАНИШИН І.М. – ТОВ “РСП “ШУВАР”  (ЗАСТ. ГОЛОВИ РЕДКОЛЕГІЇ);    ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; 

ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА”; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03,  + 38(067) 803-60-32.   ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ  .  

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: LVIVAGRI@GMAIL.COM 
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