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Джерело: Львівська Аграрна палата; www.president.gov.ua 

VII Міжнародний форум 

 «Agroport West Lviv 2018»   -  

 майданчик для ефективного 

 агробізнесу 

19-21 квітня у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Д. Галицього відбувся 
VII Міжнародний форум «Agroport West Lviv 2018», який об’єднав 
агровиробників України і дозволив представити нові технологічно-технічні 
рішення для прибуткового ведення аграрного виробництва. 

Знаковою подією форуму стало його відвідування Президентом України 
Петром Порошенко, який наголосив на необхідності всебічної підтримки 
розвитку фермерства в державі.   

Глава держави зауважив, що нині Україна має пріоритетний і найбільший 
ринок для своїх товарів – ринок Євросоюзу. За його словами, цей ринок відкрився 
для української продукції завдяки  запровадженню поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі з ЄС, яка знімає обмеження з більшості товарних позицій. 

Водночас, він зазначив, що важливо, щоб українці виводили на європейський 
ринок не просто сировину чи продукцію аграрної галузі, а й продукцію 
переробної промисловості. 

Президент підкреслив: «Фермер повинен відчувати, що мільярдні кошти, які 
передбачені в державному бюджеті України на підтримку тваринництва, 
сільськогосподарського машинобудування, надзвичайно важливі. Але першим 
пріоритетом має бути підтримка фермера». 

За словами П. Порошенка, не йдеться про те, щоб просто роздати кошти, 
необхідно створити структури, які будуть постійно допомагати фермерам. Глава 
держави також наголосив, на важливості забезпечення доступу фермерів до 
фінансових і кредитних ресурсів не тільки всередині держави, а й доступу до 
європейських ресурсів, що зробить українську продукцію конкурентоздатною. Він 
зауважив, що сьогодні у цьому форумі беруть участь і латвійські партнери і їх 
досвід роботи на європейських ринках буде дуже корисним для українських 
фермерів. 
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Львівщину відвідала делегація                  

Аграрної палати з Франції 

На запрошення Львівської Аграрної палати з 18 по 21 квітня цього року                             
в рамках підписаної двосторонньої Угоди між Львівською Аграрною палатою та 
Сільськогосподарською палатою Іль-де-Франс в область нас завітала французька 
делегація аграрників, а саме: 

- президент Аграрної палати регіону Іль-де-Франс Крістоф Хіллере, член 
правління постійно діючої Асамблеї Аграрних палат Франції, член Президії COPA-
КОЧЕГА (Комітету професійних аграрних організацій ЄС в Брюсселі); 
    - пані Анна Кабріт, спеціальний  представник президента з питань сільського 
господарства та розвитку місцевості в Обласній Адміністрації регіону Іль-де-
Франс, Президент Агенства Зелених Насаджень в регіоні Іль-де-Франс,  мер 
муніципалітету Орсонвіль, віце-президент Спільноти Населених Пунктів і 
прилеглих територій Рамбуйє; 
      - пан Тьєрі Бонтур, перший віце-президент Аграрної Палати в регіоні Іль-де-
Франс, мер муніципалітету, віце-президент з питань розвитку господарства в 
спільноті муніципалітету; 
       - пані Лоранс Фурньє, член правління Аграрної Палати регіону Іль-де-Франс, 
Президент комісії з питань земельних відносин в Аграрній Палаті регіону Іль-де-
Франс, генеральний секретар FDSEA Департаментської Федерації Профспілок 
фермерів (мажоритарна сільськогосподарська профспілка); 
        - пан Дені Раб’є, віце-президент Аграрної Палати регіону Іль-де-Франс, 
відповідальний з питань навколишнього середовища; 
         - пан Тьєрі Герен, експерт в галузі Органічного сільського господарства, член 
правління Аграрної Палати регіону Іль-де-Франс, відповідальний у справах 
Органічного сільського господарства, мер муніципалітету Конжервіль-Тьйонвіль; 
          -  пан Гійом Лефорт,  фермер, член правління Аграрної Палати. 
          -  пан Олів’є Барне, Генеральний директор Аграрної Палати регіону Іль-де-
Франс; 
           - пані Фаб’єн Девез, Заступник Генерального Директора Аграрної Палати 
регіону Іль-де-Франс, мер муніципалітету Моренвільє, віце-президент Міської 
спільноти Гран Парі Сен Уаз; 
       - пан Франсуа дю Паті, керівник відділу Vie de l’Entreprise Підприємницької 
Діяльності в Аграрній Палаті регіону Іль-де-Франс, відповідальний за професійне 
скерування молодих аграріїв, навчання, урядові функції Аграрної Палати і 
юридичного управління;      
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18 квітня у найстаровиннішому з діючих в 
Україні готелі “Жорж” в місті Львові відбулась 
зустріч французької делегації  з уповноваженими 
Аграрної палати.  

На зустрічі були присутні представники із 
Запорізької та Донецької сільськогосподарських 
Палат, які приймають активну участь у розбудові 
недержавних саморегульованих структур в 
сільському господарстві, з делегованими 
повноваженнями від сільських ОТГ.  

 Керівник Запорізької сільськогосподарської палати пан Владислав Сергієнко 
анонсував створення Асамблеї Аграрних палат України та її інтеграцію в 
майбутньому у Комітет професійних аграрних організацій ЄС в Брюсселі. 

19 квітня французька делегація, разом з уповноваженими Львівської 
Аграрної палати взяла участь у відкритті VII Міжнародної виставки, головної 
агроподії Західної України «AGROPORT West Lviv 2018». Одним із спікерів у 
тематичній дискусійній панелі з питань просторового розвитку під час 
стратегічної сесії був президент Аграрної палати регіону Іль-де-Франс Крістоф  
Хіллере. 

 

Також делегація у супроводі  президента Львівської Аграрної палати Павла 
Музики відвідала фермерське господарство «Шеврет» у с. Дмитровичі 
Мостиського району. Ферма спеціалізується на розведенні кіз, оптовій торгівлі 
молочними продуктами, переробкою молока, виробництвом сиру, масла та 
м’яса, а також закупівлею обладнання для ферм із переробки продукції. Це 
перша та не єдина козяча ферма з виробництва сирів за французькою 
технологією та іншої молочної та м’ясної продукції у нашому регіоні. 

Ферма налічує понад 600 кіз, кожна з яких за період лактації дає до 750 кг 
молока. Вона спеціалізується не тільки на продукції козиного молока і сиру з 
нього, але й на розведенні кіз і їх селекції. Також тут розводять овець, птицю, 
виробляють яблучний сік, вирощують фрукти. 
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Наступного дня делегацію чекала не менш цікава та захоплююча поїздка у 
село Болотню Перемишлянського району у приватне підприємство “Агрофірма 
“Дзвони” де  господарює з 1999 року Зіновій Максимишин з родиною. 

Станом на 01 січня 2018 р загальна площа орендованої землі у цьому  
господарстві становить 7 000 га, а це майже 3700 пайовиків – членів Аграрної 
палати, які щорічно отримують достойну орендну платню за свої паї. На 
орендованих землях вирощується озима та яра пшениця, озимий та ярий ячмінь, 
озимий ріпак, соя, соняшник, горох, гречка, кукурудза, капуста, морква та 
столовий буряк. Господарство орендує землі в трьох територіальних районах, 
що  дає змогу зменшити ризик від природних факторів. 

Використовуючи потенціал сучасних сортів сільськогосподарських культур, 
Агрофірма «Дзвони» досягає постійного зростання виробництва рослинницької 
продукції - як кількістю, так і якістю.  За урожайністю сільськогосподарських 
культур господарство упродовж  останніх п’яти років  утримує першість в районі 
та області.    

В 2017 році господарство ввело в експлуатацію елеватор загальною ємністю 
32 тис. тонн. Також для зберігання овочів є два овочесховища загальною ємністю 
понад 5 тис тонн. 

Зустрічала делегацію Наталія Максимишин – менеджер з розвитку 
«Агрофірми Дзвони», яка, доречі, нещодавно відвідала Аграрну палату регіону 
Іль-де-Франс та ознайомилась з основними функціями палати, і побачила на 
практиці надання консультацій та технічний супровід  фермерів  і стейкхолдерів, 
як це відбувається у Франції.  

Наталія Максимишин разом з батьком 
супроводжували гостей по своєму 
господарстві, яке з кожним роком нарощує 
потужності за рахунок впровадження 
сучасних агротехнологій вирощуванння, 
зберігання   та сталого управління ресурсами 
в організації виробництва. 
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 Цього ж дня відбулось відвідування музейно-культурного комплексу пивної 
історії «Львіварня» м. Львові. «Львіварня» – інтерактивний музей пивоваріння та 
сучасний арт-центр, де відбуватимуться виставки, концерти та 
різноманітні культурні події. Саме в  цей день відбувались нагородження 
номінантів в галузі сільськогосподарського виробництва та переробки. Учасникам 
вдалось поспілкуватись з експертами в галузі картоплярства, садівництва, та 
органічного землеробства,  покуштувати смачного львівського пива.    

20 квітня до делегації долучився Ніколя Перрен –  Радник з питань сільського 
господарства Посольства Франції в Україні; Людмила Степура – асистент радника з 
питань сільського господарства Посольства Франції в Україні, а також керівник 
сектору зернових культур і цукру управління аналізу і прогнозування ринків 
Агенції «Франс Агрімер»  Марк Збірі. 

У цьому складі делегація прибула на 
зустріч з керівництвом Львівської області. 
Олег Синютка, голова Львівської обласної 
державної адміністрації  та  Юрій Гудима – 
голова комісії обласної ради з питань 
сільського господарства та екології розповіли 
гостям про здобутки області в галузі 
сільського господарства та розбудови 
інфраструктури сільських територій.  

Очільник області подякував представникам французької делегації за 
відвідування Львівщини, та  наголосив на важливості  розбудови співпраці між 
аграрними палатами України та Франції. Під час зустрічі Ніколя Пeрpен та Анна  
Кабріт акцентували увагу присутніх на питанні додаткової  фінансової  допомоги 
молодим фермерам через спільні програми підтримки. Заходи повинні бути 
спрямовані на заохочення передачі землі між поколіннями. Зокрема, було 
відзначено, що для молодих фермерів найбільшими перешкодами для інвестицій в 
сільське господарство є доступ до землі і кредитів, і це спільна проблема для 
України  і для Франції. 

 Також в цей день ми відвідали 
Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НAAH в  селі 
Оброшино Пустомитівського району. 
Особливу увагу під час зустрічі було 
зосереджено на проблематиці адаптації 
сільського господарства до змін клімату: 
підвищення продуктивності в умовах змін 
та перехід на безпечні і точні технології. 
Керівництво Інституту представило  
гостям свій потужний науковий потенціал. 
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Делегація продовжила  свою активну 
програму перебування в Україні 
відвідуванням компанії ПП «Оліяр» що у                   
с. Ставчани Пустомитівського району.  

 Компанія «Оліяр» – одна з найбільших 
виробників рослинної олії в Україні. 
Постійно прагнучи до нарощення 
потужностей і вдосконалення виробництва, 
компанія нещодавно  побудувала новий 
олійно-екстракційний завод у Львівській 
області. 

 Підприємство почало переробку насіння ріпаку та сої.                                         
На олійно-екстракційному заводі встановлено сучасне обладнання провідних 
світових виробників, яке вирізняється енергозбереженням і зводить до мінімуму 
шкідливий вплив на навколишнє середовище, але при цьому зберігаються високі 
показники продуктивності та якості продукції.  

Наступними були відвідини оптового 
ринку «Шувар» у місті  Львові. «Шувар» – 
перший в Україні і наймасштабніший в 
Західному регіоні оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції. Ця українська 
компанія створила  цивілізований ринок свіжої 
сільськогосподарської продукції. Вона працює 
над тим, щоб робити заможними 
сільгоспвиробників, а кінцеві споживачі 
отримували  якісну, безпечну, доступну за 
ціною сільськогосподарську продукцію.  

 Супровід по ринку забезпечував  радник директора оптового ринку «Шувар» 
Іван Стефанишин, який є водночас і відомим експертом з питань розвитку 
аграрного сектору в Україні.  

Цього ж дня  делегацію зустрічав голова фермерського господарства «Коза- 
Дереза» Ростислав Залуський,  ферму якого ми  відвідали в селі Коросне  
Перемишлянського району. 

. На 32 гектарах землі, що використовує 
господарство, розташовані пасовища, і ще 2 
гектари  відведені під заготівлю кормів. Усього 
сьогодні в господарстві утримують 140 дійних  
кіз (альпійька та місцева порода) та 90 голів 
молодняка, а ще 8 цапів плідників. 
Господарство доїть майже 100 т.  молока в рік, 
які переробляє на власному переробному цеху і 
виробляє 10 т. сиру за французькими 
рецептами (10 видів). 
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 У майбутньому господарство планує збудувати сучасну сироварню та 
окультурити територію для екотуризму з оглядом кіз на фермі та дегустацією 
сиру. Після проведеної ескурсії делегація провела дегустацію сирів. На думку 
пана Тьєрі Герена – експерта в галузі органічного сільського господарства, не 
кожен французький експерт з сиру зміг би відразу відрізнити  автентичність сирів 
фермерського господарства «Коза-Дереза» від сиру, виготовленого його 
земляками. А це повірте заслуговує на повагу. 

21 квітня у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій  ім.С.З. Ґжицького відбулась зустріч Крістофа Хілларе, 
Президента сільськогосподарської палати Іль-де-Франс з молодими спеціалістами 
сільського господарства, що розділяють цілі та завдання розбудови аграрних 
палат, і бажають працювати  на благо української спільноти. 

 Не зважаючи на насичений графік французьким гостям також вдалося  
відвідати  компанію «Agro LB Limited»  Континенталь Фермерз Груп (ТзОВ 
«Агро ЛВ Лімітед» ТзОВ «Агромарк Юкей», ТзОВ «Агролендінвест Юкей»), 
головний офіс та виробнича база якого розташовані в с. Вирів Кам’янко-Бузького 
району. 

Директор компанії «Agro LB 
Limited» Андреа Бянко розповів 
делегації, що упродовж діяльності 
компанії в Україні  в її розвиток 
інвестовано майже 1 мільярд грн. 

«Agro LB Limited – 
сільськогосподарська компанія 
заснована  на теренах Львівської 
області у 2006 році шотландськими і 
ірландськими інвесторами. З червня 
2013 року до засновників компанії 
«Агро ЛВ Лімітед» долучилася 
Об’єднана фермерська холдингова 
компанія з Саудівської Аравії. 
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Автор: Ігор Вуйцик (Львівська Аграрна палата) 

Земельний банк компанії складає 45,0 тис. га. сільськогосподарських земель 
у 73 сільських радах Львівської обл. та Тернопільської області. Понад 25 тисяч 
пайовиків отримують щорічно орендну плату не менше 2600 грн. з одного 
гектара.     

Підприємство застосовує ефективну бізнес – модель поєднання 
європейського досвіду з українськими реаліями і можливостями. Господарська 
діяльність та облік ведеться за новітніми програмними технологіями, 
доповненими супутниковим зв’язком та GPS системами. На орендованих полях 
компанії працюють трактори, комбайни та інші сільськогосподарські машини 
найсучасніших світових виробників. Діє три зерноочисні комплекси місткістю                      
40 тис. т, картоплесховище потужністю 38 тис. т та сучасний ремонтно-сервісний 
комплекс. 

Залучаючи новітні енергозберігаючі, безпечні для довкілля технології 
обробітку ґрунту, живлення і захисту рослин, в 2017 році отримано врожай 
пшениці 6,8т/га, жита 7,0т/га, ячменю 7,4т/га, кукурудзи 7,9т/га, цукрових буряків 
55.7т/га, картоплі 45.0т/га, ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» став одним з найбільших 
виробників картоплі в Україні. Компанія  спеціалізується на вирощуванні елітного 
та репродукційного насіння картоплі столових сортів: Рів’єра, Імпала, Мелоді, 
Пікасо, Роко, Гала та чіпсових сортів – Леді Клер, Піроль. 

На завершення  делегацію чекала 
екскурсія старовинним містом Львів. 

Львівська Аграрна палата доклала 
всіх зусиль для того, щоб перебування 
колег із Франції на теренах Львівщини 
було змістовним, цікавим і насиченим. 

Після цього візиту співпраця між 
Палатами отримала новий потужний 
стимул для подальшого розвитку. 
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Аграрні розписки – перспективний                                               

інструмент розвитку бізнесу 

19 квітня у Львові в рамках Міжнародного форуму “Agroport West Lviv 2018”  
Міжнароднa фінансовa корпорація (IFC) проведено спеціалізовану панельну 
дискусію “Нові рішення фінансування сільгоспвиробників”.  

Учасники заходу обговорили актуальні питання використання аграрних 
розписок  в якості перспективного фінансового інструменту підтримки фермерів, 
що гарантує динамічний розвиток аграрного бізнесу і убезпечує фінансові 
інституції і  компанії-постачальники  товарно-матеріальних ресурсів. 

Регіональний представник проекту Ігор Дудка розповів про динаміку 
кількості укладених в Україні аграрних розписок і охарактеризував галузеву 
приналежність виробників. 

Спеціаліст з розвитку бізнесу IFC Олександр Муляр в рамках доповіді навів 
позитивні сторони використання зазначеного інструменту для розвитку бізнесу і 
охарактеризував світову практику. 

Відзначимо, що учасниками проекту аграрних розписок в Україні є ОТР 
Банк, Агропросперіс Банк, Ощадбанк, Корпорація UKRAVIT, ТОВ “Суфле Агро 
Україна”, компанція “Ерідон”, ТОВ “Традекс”, ТОВ “Галич Агро-Стек”, ТОВ 
“Агро-Арена”  та інші. 

Нещодавно до реалізації проекту долучилася також ПАТ “Укрпошта”. 
В рамках дискусії успішний досвід використання для впровадження 

прибуткової підприємницької діяльності в сільській місцевості представили 
фермери – ФГ “Еко Лани”, ФГ “Гадз” та ФГ “Діброва”. 

На думку присутніх експертів, зазначений фінансовий інструмент буде і 
надалі використовуватися агровиробниками, зокрема фермерами Львівщини.        

Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

    Агротехнології створення 

       та обслуговування  рентабельних 

горіхових садів 

20 квітня у Львові при сприянні ВГО “Українська Горіхова Асоціація” 
проведено тематичну конференцію “Найсучасніші агротехнології в стовренні та 
обслуговуванні рентабельних горіхових садів”. 

Із вступним словом до учасників конференції звернулася директор 
Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз, яка 
розповіла про основні напрями підтримки розвитку садівництва в області і 
проект із створення горіхово-медового  кластеру. 

Президент ВГО «Українська Горіхова  Асоціація» Анатолій Пахно відзначив, 
що горіхівництво в Україні динамічно розвивається, а експорт продукції 
найбільший серед галузей промислового садівництва. 

Віце-президент асоціації Геннадій Юдін розповів про діючі програми 
державної підтримки садівників, завдяки яким в цьому році можна буде 
компенсувати до 80 % витрат на купівлю саджанців за умови їх придбання в 
сертифікованих розсадниках. 

Інші виступаючі на конференції докладно висвітлили проблематику 
технологічних аспектів закладки і вирощування горіхових садів (вирощування 
саджанців, обрізка крони, регульоване живлення та захист) та розповіли про 
перспективні напрями бізнесу, наприклад вирощування трюфелів. 

Директор ПП “Проектно-консультативний центр “Суцвіття” Анатолій 
Бурлака у своїй доповіді детально розповів про алгоритм проектування садів і 
перші кроки  прибуткового садовода. 

Президент Асоціації “Земельна спілка України” Андрій Кошиль у своєму 
виступі звернув увагу на юридичні аспекти господарювання у садівництві, 
зокрема щодо правил одержання та оформлення земельних ділянок. 

Відзначимо, що присутні учасники  конференції з багатьох областей України 
одержали актуальну для ведення горіхового бізнесу інформацію.      
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

У Львові  обговорили актуальні  

питання розвитку свинарства 

23 квітня Асоціація “Свинарі України”                       
i проект USAID “Агросільрозвиток” провели                    
у Львові регіональний семінар “Нові вимоги та 
умови до сучасного виробництва свинини”. 

Із вступним словом до учасників семінару звернулася експерт Асоціація 
“Свинарі України” яка розповіла про пріоритетні напрями роботи організації  із 
питань адаптації галузі до міжнародних вимог. Для цього експерти асоціації 
виступили ініціаторами розробки  проекту національних стандартів України з 
оцінки впливу на довкілля свинокомплексів, проекту Інструкції щодо 
біологічного знезараження відходів свинарства і Настанов з дотримання вимог 
законодавства  щодо безпечності харчових продуктів на потужностях з 
вирощування свиней. 

Експерт проекту Мар’ян Троцький у своїй доповіді привернув увагу 
питанням поводження з побічними продуктами тваринного походження. Важливу 
увагу, на думку експерта, доцільно приділяти питання утилізації продукції 
свинарства, їх належній ідентифікації і забезпеченню простежуваності на 
підприємствах з промисловими  технологіями вирощування. 

Експерт проекту з питань імплементації законодавства ЄС щодо безпечності 
і якості харчових продуктів Юрій Оглашенний  приділив увагу дотриманню 
специфічних вимог до галузі і дотриманню рекомендацій операторами ринку, що 
дозволить їм  ефективніше контролювати небезпечні фактори. 

Голова комітету Громадської ради при Мінекології Олег Картавцев у своєму 
виступі звернув увагу на сучасні вимоги щодо оцінки впливу на довкілля і 
особливості підготовки і оприлюднення відповідного звіту. Значна увага 
приділялася також дослідженню особливостей здійснення реконструкції 
тваринницьких комплексів з позиції належного екологічного впливу.   

Участь у семінарі прийняли представники підприємства виробники 
продукції свинарства із областей Західної України.   
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Актуальні питання розвитку галузі 

птахівництва розглянули                                         

в рамках міжнародного форуму 

18-19 квітня у Львові відбувся 
Міжнародний форум “Птахівництво-2018” 
та  семінар “Індиківництво 2018”.  

Учасники форуму відзначили позитивні тенденції розвитку птахівництва                                 
в Україні що дозволяє збільшувати обсяги виробництва і постачати продукцію на 
нові ринки. Однак, важлива увага приділятися зменшенню собівартості 
виробництва продукції при цьому дотримуючись необхідних вимог 
технологічного  утримання птиці і способи  контролю бактеріального фону                       
в господарстві. 

В умовах посилення конкуренції все більш вагома приділяється 
впровадженню ефективних систем опалення та освітлення птахівничих 
комплексів для  підвищення прибутковості птахівничих підприємств. 

Значна увага у виступах приділялася удосконаленню систем годівлі птиці і 
зменшенню кількості використання антибіотиків, що є сучасним глобальним 
трендом розвитку галузі. Споживачі в економічно розвинутих країнах світу значну 
увагу приділяють також умовам утримання тварин,  що стимулює виробників 
трансформувати виробництво. 

В рамках форуму представники французької компанії Оctopus Robots 
представили приклад впровадження спеціалізованої робототехніки для 
розпушування підстилки в присутності тварин.  

Доповідачі конференції актуалізували також питання розвитку  яєчного 
птахівництва. До основних чинників, що впливають на якість столового яйця, 
відносять крос птиці, специфіку обладнання, мікроклімат приміщення, раціон 
годівлі. Наприклад, варто уникати годівлі птиці під час знесення яйця, а тому 
доцільно регулювати життєвий цикл несучки світловими програмами та графіком 
годівлі 

Участь у конференції прийняли представники птахівничих підприємств з 
багатьох областей України, міжнародні експерти, науковці та практики галузі 
птахівництва. 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Перспективи розвитку центрів 

спільного обслуговування                            

на Львівщині 

26 квітня у Львові в рамках Українського форуму центрів спільного 
обслуговування експерти та підприємці обговорили можливості розширення їх 
діяльності  та дослідили найкращі галузеві практики в Україні. 

Із вітальним словом до учасників форуму звернувся голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка, який відзначив економічний потенціал 
області і наголосив на кадровому забезпеченні для розвитку бізнесу центрів 
спільного обслуговування. Очільник області у своєму виступі наголосив, що 
Львівщина є регіоном, який формує нову динаміку економічного розвитку. 
Молоді, креативні, професійні і амбітні фахівці, яких готують університети 
області, готові вести до успіху будь-яку справу. 

Генеральний директор J&L Consulting Пітер Майєр-Расмуссен звернув 
увагу, що центри спільного обслуговування (ЦСО) є інвестицією з 
довгостроковою перспективої і їх успішна діляьність на Львівщині свідчить про 
довіру інвесторів. 

Представник компанії Deloitte Еліас Ван Хервард  наголосив, що компанії 
шукають таланти, що вимагає від фахівців знань, консалтингових здібностей і 
можливостей створення належної доданої вартості. Специфічні знання 
дозволяють компанії виживати в конкурентному середовищі. 

Учасники форуму відзначили, що в Польщі вже діє 1078 ЦСО, в Угорщині і 
Словаччині – понад 100, в Румунії – 256, а в Естонії – 60 центрів. 

Успішний досвід діяльності ЦСО в Україні представили і підприємства 
харчової промисловості. Фінансовий директор компанії AB-InBev Станіслав 
Удовиченко розповів про оптимізацію системи управління міжнародною 
компанією завдяки діяльності ЦСО у м. Харків. 

Всі учасники форуму відзначили істотні перспективи для інвестицій                           
у розвиток  ЦСО на Львівщині  в подальшому.  
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На зустрічі із експортерами 

Львівщини порушили питання 

виходу на нові світові ринки 

26 квітня, голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся з експортерами 
Львівщини, аби порушити питання та обмінятися думками з приводу підтримки та 
стимулювання експорту підприємств області. 

У межах зустрічі розглянули питання просування експортного потенціалу 
Львівської області та роботу Центру підтримки експорту у Львівській області. 

«У структурі експорту з’являються нові ніші, які затребувані в країнах 
Близького і Далекого Сходу. Ми маємо великий потенціал, однак мусимо навчитися 
ним оперувати. Підготовка виходу експортера на ринок конкретної країни має бути 
ретельно продумана. Знання вимог торгових мереж, вимог до сертифікації, 
налагодження зв’язків із закордонними партнерами мусять бути в основі роботи 
для тих, хто хоче розширити ринки збуту своєї продукції. Відтак, вихід експортерів 
Львівщини на нові світові ринки забезпечать виграш для усіх: і самих виробників, і 
Львівщини вцілому, і наповнення бюджету», – зазначила директор департаменту 
агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. 

Державні банки сприятимуть 

розвитку аграрного сектору 

26 квітня у Львові відбулась зустріч керівників сільськогосподарських 
підприємств Львівської області із представниками Приватбанку. 

Представник Юрій Гусєв презентував кредитні продукти для аграрного 
сектору, серед яких кредити на закупівлю техніки у лізинг, кредитна лінія 
«Агросезон», програма «АгроКУБ» («Країна Успішного бізнесу). 

В межах зустрічі підписано Угоду про співпрацю між департаментом 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації та Західним ГРУ 
ПАТ КБ “Приватбанк” з метою створення сприятливих умов для розвитку малого 
та середнього бізнесу в Львівській області, розширення доступу суб’єктів малого 
та середнього підприємництва до фінансових ресурсів. 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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Аудит земель дозволить 

ефективніше використовувати 

сільськогосподарські угіддя 

За результатами аудиту земель сформовано електронну базу даних земель в 
розрізі кожної сільської ради та інформації щодо форми власності усіх ділянок. 

Відтак, на території Львівської області станом на 19 квітня у приватній 
власності перебувають 629 тисяч гектарів землі, у комунальній власності –                                           
88,4 тисячі гектарів, і ще 70 тисяч гектарів належать державі. 

Про це 25 квітня під час засідання Колегії Львівської ОДА повідомила 
директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Наталія 
Хмиз. 

Лідерами за кількістю сільськогосподарських угідь є Жовкіський та 
Сокальський райони. 

«Разом з тим аудит дозволив нам зрозуміти, де є земля, що взагалі не 
використовується. Йдеться про 49 тисяч гектарів, частина з яких перебуває поза 
правовим полем. Найбільше незадіяних площ у Старосамбірському, Радехівському, 
Дрогобицькому та Самбірському районах. Окрім того, значна частина земель на 
території області є неуспадкованою (25 тисяч гектарів) та невитребуваною (22 
тисячі гектарів)», – зазначила Наталія Хмиз. 

Зараз на Львівщині в реєстрі є 3444 ділянки на загальну площу 52 тисячі 
гектарів, які можуть бути виставлені на аукціони. 

27 квітня в Будинку вчених у Львові відбувся черговий з’їзд Львівської 
регіональної партійної організації Аграрної партії України. 

Делегати з’їзду регіональної партійної організації Аграрної партії України 
обрали новим очільником організації Аграрної партії України на Львівщині  
проректора Львівського національного університету імені Івана Франка – Мар’яна 
Лозинського. 

Серед найголовніших завдань організації є збереження  української землі та 
розбудова національної економіки. 

Джерело: Львівська Аграрна палата 

Обрано  нового очільника 

організації Аграрної партії 

України на Львівщині  
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

28 березня Кабмін України вніс зміни до Постанови КМУ від 07.02.2018 року 
№ 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»дотацію можуть 
отримати фізичні особи, які утримують ідентифікований та зареєстрований 
молодняк великої рогатої худоби, народжений у минулому та поточному році. 

Дотація за молодняк надаватиметься за кожні чотири місяці його утримання із 
наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі: 

- за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців – 300 гривень                          
за голову; 

- за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень                        
за голову; 

- за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців – 1 500 гривень                        
за голову. 

Загальний обсяг дотації на одну голову молодняка, який досягнув                                   
13 місячного віку становитиме 2 500 гривень. 

Документи приймають упродовж року до 1 травня, до 1 вересня, до 1 грудня 
поточного року. 

Дотація за молодняк 

надаватиметься за кожні чотири 

місяці його утримання  
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№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

1 

36fda1579bc1476cac19d5f60b963ffc фрукти 80 5 травня 2018 

Центр туризму, спорту та екскурсій 

управління освіти і науки Волинської 

обласної адміністрації 

2 

65da731fa8634a4eb5a67fa0d23dc4f3 яйця 12,8 7 травня 2018 КЗ ЛОР “Будинок дитини №1” 

3 
ebb7a2103cba48f1b0a7fbdd9a6cd441 

овочі, фрукти               

та горіхи 
280 12 травня 2018 

Комунальний заклад  “Луцька міська 

клінічна лікарня” 

4 

2bfca9f9a41a4d78884b3326d78cd738 
овочі, фрукти               

та горіхи 
32 14 травня 2018 

Державна реабілітаційна установа 

“Всеукраїнський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю “Віра, 

надія, любов” 

5 

d8253085beb2483f8032d65f092dc2b1 ягоди 87,5 10 травня 2018 

Володимир-Волинська спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр 

освіти та соціально-педагогічної 

підтримки" 

6 
d451d8fd42a34a83a92326486e2ec2f6 

oвочі, фрукти 

та горіхи 
327,5 9 травня 2018 

ОКУ "Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни" 

7 

cd1230fe72a2487e9147f2e9b1824779 картопля свіжа 275 10 травня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради  “Львівська обласна клінічна 

психіатрична лікарня” 

Інформація для агровиробників Львівської області  

про актуальні тендерні пропозиції  в системі «РroZorro» 

Джерело: www.prozorro.gov.ua 

Цифрова база грошової оцінки земель                                                          

сільгосппризначення  з’явиться до кінця літа  

Проект створення цифрової оновленої бази даних про нормативну оцінку 
землі та надання доступу кожному користувачу до функціоналу, що вираховує цей 
показник онлайн, має «дедлайн» до 31 серпня. Про це повідомив перший 
заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим 
Мартинюк.  

За його словами, після створення ресурсу отримати офіційну інформацію про 
оцінку землі можна буде через інтернет на публічній кадастровій карті. «Зараз 
треба замовляти технічну документацію, нести витрати – грошові і часові, а потім 
ще й чекати оновлення даних в кадастрі. Наразі йде оцифрування наявної бази 
даних про ґрунти для переведення в онлайн функціоналу із розрахунку НГО по 
всій території України. Наступний крок: проведення ґрунтових досліджень там, де 
будуть виявлені прогалини в даних про агровиробничу групу ґрунтів.  

Джерело: www.landlord.ua 
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Джерело: www.propozitsiya.com 

Нова спільна сільськогосподарська політика ЄС 

 буде заохочувати молодь до фермерства  

Заходи повинні бути спрямовані на заохочення передачі землі між 
поколіннями, додаткову фінансову допомогу молодим фермерам через програми 
підтримки.   

Для молодих фермерів найбільшими перешкодами для інвестицій в сільське 
господарство є доступ до землі і кредитам. Нова САР (Common Agricultural Policy 
– Спільна аграрна політика) має впровадити механізми та інструменти, які 
повинні виправити ситуацію, пише propozitsiya.com з посиланням на Еuractiv.  На 
обидва ці чинника (доступ до землі і кредитам) впливають національні закони про 
оподаткування і землекористування. Втім, це не означає, що на рівні ЄС не 
можуть бути прийняті рішення, щоб полегшити доступ до цих ресурсів молодим 
фермерам.  

«Без гарантії довгострокового землекористування ви не можете займатися 
фермерством. Без кредиту у вас немає необхідного стимулу для того, щоб ваш 
бізнес розвивався», – сказав Яннес Маєс, президент Європейської ради молодих 
фермерів (CEJA).  

Прагнучи прискорити оновлення поколінь в агросекторі, Комісар ЄС з 
питань сільського господарства Філ Хоган недавно сказав, що молодим фермерам 
потрібно виділити «особливе місце» в новій САР (вступить в силу після 2020 
року), надаючи їм додаткові стимули.  

«Ми повинні розуміти, що сільське господарство з його низькою віддачею 
від інвестицій працює з інвестиціями протягом десятиліть і навіть поколінь.                  
Це означає, що в світі, де швидко змінюються споживчі моделі і нестабільні 
короткострокові політичні рамки, молодим фермерам складно будувати наперед 
плани», –  додав Маєс.  

Посилаючись на наступну CAP, він зазначив, що вжиті заходи повинні бути 
спрямовані на заохочення передачі землі між поколіннями, додаткову фінансову 
допомогу молодим фермерам через програми підтримки, адекватні інструменти 
управління ризиками та заходи з охорони навколишнього середовища.  
«Залучення молодих, амбітних, часто добре освічених фермерів в сільське 
господарство є найкращою гарантією того, що сільське господарство ЄС буде 
розвиватися і продовжувати впроваджувати інновації в таких областях, як 
економічний розвиток, екологічний прогрес і соціальна інтеграція», – підсумував 
він.  
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Джерело: www.visnuk.com.ua 

Працівник має бути 

поінформований 

 про загальну суму нарахованої 

зарплати  

Інформувати працівників про розмір нарахованої їм заробітної плати є 
обов’язком керівника, а не його правом. Також важливо те, що надається 
«зарплатний» розрахунковий лист при кожній виплаті зарплати без додаткових 
заяв від працівника. Адже у ст. 110 Кодексу законів про працю України зазначено, 
що при кожнiй виплатi заробiтної плати власник або уповноважений ним орган 
повинен повiдомити працiвника про загальну суму нарахованих коштів з 
розшифровкою за видами виплат; розмiри i пiдстави відрахувань та утримань із 
заробiтної плати, а також суму заробiтної плати, що належить до виплати. 
Водночас у ст. 116 Кодексу зазначено, що про нарахувані суми, належні 
працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен 
письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. Окрім цього, у 
Конвенції про захист заробітної плати, яку ухвалила Міжнародна організація 
праці, зазначено: якщо є потреба, то має бути вжито ефективних заходів, щоб у 
зручний і легко зрозумілий спосіб інформувати працівників про умови 
нарахування належної їм суми заробітної плати до того, як вони приступлять до 
роботи, і щоразу, коли ці умови змінюватимуться.  

Парламент ухвалив законопроект     

про маркування органічної продукції 

19 квітня Верховна Рада Україна ухвалила у першому читанні законопроект 
«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції». 

Закон сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української 
органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків збуту. Крім цього, його 
норми спрямовані на гарантування споживачам органічного походження товарів 
та захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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Джерело: www.agroreview.com 

Джерело: www.agroinvestforum.com/2018/may/ukr  

Фермери зможуть 

швидко та вигідно 

отримати кошти на 

придбання засобів 

захисту рослин 

Виняткову програму доступності для виробників зернових та олійних 
культур відкрив лідер вітчизняного ринку добрив та засобів захисту рослин ГК 
UKRAVIT. 

Програма «UKRAVIT Фінанс» забезпечить можливість захисту майбутніх 
врожаїв для фермерів та агровиробників вкрай вигідно та оперативно. Умови 
програми прості та доступні – кожен виробник, що хоче забезпечити успішні 
врожаї, відтепер  має можливість швидко та вигідно отримати кошти на 
придбання  засобів захисту рослин від національного лідера ринку ГК UKRAVIT 
під 0,01% річних на 6 місяців. 

Спираючись на світовий досвід фінансування малих та середніх 
агровиробників,  спільно із OTP Банк, ГК UKRAVIT створено спрощений та 
прискорений механізм фінансування фермерів та агрогосподарств у придбанні 
засобів захисту урожаїв зернових та олійних культур. 

Попереднє рішення про фінансування приймається всього лише за                        
1 день,  кошти ж видаються уже за 6-9 днів. На вкрай лояльних умовах – усього 
під 0,01% річних, під заставу врожаю (аграрна розписка), сільгосптехніки або 
нерухомості, можна отримати до 15 мільйонів гривень на придбання ефективних 
сучасних засобів захисту рослин та мінеральних добрив. 

Таким чином, цьогоріч, крім традиційного випуску ряду нових дієвих засобів 
захисту високих врожаїв, ГК UKRAVIT подбав про те, аби зробити їх доступними 
для кожного українського агровиробника – від фермерів і до лідерів ринку. 
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Джерело: www.ukrsadprom.org 

Україна відчутно збільшила 

експорт плодово-ягідної 

продукції за 3 місяці 2018 року 

У першому кварталі 2018 року вартість експорту Україною плодів та ягід 
склала 57 млн. дол.США, що на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого 
року. Головними продуктами в товарній структурі вітчизняних поставок за кордон 
у поточному році стали волоські горіхи (42 млн. дол.США), заморожені ягоди (10 
млн. дол.США), а також яблука і груші (5 млн. дол.США). З перелічених груп 
продукції лише по заморожених ягодах зафіксоване зменшення кількісних та 
вартісних обсягів експорту. Обсяг вивезених з України волоських горіхів зріс з 7 
до 13 тис. тонн, а яблук і груш – з 6 до 14 тис. тонн. Найбільшим попитом 
вітчизняна продукція садівництва, як і раніше, користується в країнах 
Європейського Союзу, які забезпечують близько 60% доходів українських 
експортерів. Основні закупівлі плодів і ягід в нинішньому році у нас здійснили 
Франція (на суму 6,9 млн. дол.США), Туреччина (6,5 млн. дол.США), Польща (4,0 
млн. дол.США), Білорусь (3,7 млн. дол.США), Греція (3,5 млн.дол.США), 
Німеччина (2,8 млн.дол.США) та Нідерланди (2,7 млн. дол.США). 

У той же час імпорт плодово-ягідної продукції в Україну в січні-березні 2018 
року становив 143 млн. дол.США, однак він переважно формується за рахунок 
екзотичних фруктів (цитрусових, бананів та ін.). Якщо враховувати лише 
традиційні для України плоди і ягоди, то загальне позитивне сальдо зовнішньої 
торгівлі для нас дорівнює 40 млн. дол.США. Відзначимо наше додатне сальдо у 
торгівлі зернятковими плодами, яке в останні роки було від’ємним. 

Яблука українського виробництва реалізуються поки що переважно в країнах 
СНД та Євросоюзу, а саме Білорусі, Молдові та Швеції, на які сумарно припадає 
понад 85% вартості їх експорту. Середня експортна ціна яблук у цьому році 
перевищила 320 дол.США /т. 

Джерело: www.pigcongress.org 
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Джерело: www.kurkul.com 

Морква вже коштує дешевше,  

ніж минулого року  

Ціни на коренеплоди в Україні поступово знижується. Так, морква коштує 
дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «АПК-
Інформ: овочі і фрукти».  

З початку поточного тижня ціни на коренеплоди на українському ринку 
знизилися в середньому на 6%. Сьогодні господарства пропонують моркву і буряк 
по 6-8 грн/кг в залежності від якості і обсягу партії. Знижувати ціни виробникам 
доводиться попри обмежену пропозицію на ринку. За словами фермерів, 
причиною такої цінової ситуації є досить стриманий попит, тоді як якість 
коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. Наразі вони вже пропонують 
моркву на 15-20% дешевше, ніж в кінці квітня 2017 р. У той же час ціни на буряк 
в 1,8-2 рази перевищують показники минулого року. 

ТОП-3 перспективних ягідних 

культур для органічного 

вирощування 

Малина і суниця поділили перше й друге місце серед органічних ягід, які 
мають найкращі шанси для вирощування в умовах України. 

Такі результати бліц-опитування серед п’яти вітчизняних агроконсультантів у 
сфері органічного ягідництва. 

Малину й суницю вони назвали найчастіше і як культуру №1, і як №2. Також 
була відзначена лохина як кандидат на перше місце та журавлина – як варіант для 
другого. 

На третє місце кожен з агроконсультантів помістив іншу ягоду: порічку, 
жимолость, аронію, ожину, брусницю. 

Водночас вони наголосили, що в конкретному випадку фермери мають 
виходити з можливостей ґрунту в своєму господарстві та зважати на економічну 
складову. 

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

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

22537 
4621580600:01:000:1290 2.4000 

Львівська область, Жидачівський район, 

Бережницькa сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.05.2018                        

11:00 

22536 4620982300:15:000:0092 15.0000 Львівська область, Городоцький район, 

Грімненська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.05.2018                     

11:00 

22538 4621580600:03:000:0966 15.5000 
Львівська область, Жидачівський район, 

Бережницька сільська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

17.05.2018                      

11:00 

22550 4623680800:06:000:0387 18.3563 Львівська область, Пустомитівський район, 

Верхньобілківська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.05.2018                       

11:00 

22542 
4623687900:08:000:0066 9.0000 Львівська область, Пустомитівський 

район, Чижиківська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17.05.2018                        

11:00 

22865 4623383500:02:000:0397 3.3717 Львівська область, Перемишлянський 

район, Іванівська сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

31.05.2018                    

11:00 

22866 
4623383500:02:000:0400 

2.1188 Львівська область, Перемишлянський район, 

Іванівська сільська рада (за межами населеного 

пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

31.05.2018                   

11:00 

22868 
4623383500:02:000:0402 

2.9928 Львівська область, Перемишлянський район, 

Іванівська сільська рада (за межами населеного 

пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарськ

ого виробництва 

31.05.2018                     

11:00 

22833 
4623082400:17:000:0007 8.5619 Львівська область, Миколаївський район, 

Гонятичівська сільська рада 

10.07 05.06.2018                      

11:00 

22834 
4625886400:02:000:0426 

21.0877 
Львівська область, Яворівський район, 

Порічанська сільська рада 

10.07 05.06.2018                      

11:00 

22863 
4625884500:06:000:0010 

22.1800 Львівська область, Яворівський район,                    

Залузька сільська рада 

10.07 05.06.2018                        

11:00 

22835 4624282800:05:000:0313 2.7524 Львівська область, Самбірський район, 

Городищенська сільська рада 

10.07 
05.06.2018                                 

11:00 

22837 

4624282300:08:000:0003 8.5000 

Львівська область, Самбірський район, 

Бісковицька сільська рада 

10.07 05.06.2018                        

11:00 

22839 4624286900:07:000:0200 10.7796 Львівська область, Самбірський район, 

П'яновицька сільська рада 

10.07 05.06.2018                           

11:00 

22838 
4622787600:22:000:0017 

4.6771 
Львівська область, Жовківський район, 

Потелицька сільська рада 

10.08 05.06.2018 11:00 

22739 
4625880800:05:003:1187 

1.8545 Львівська область, Яворівський район,                                       

село Бірки 

11.02 01.06.2018 11:00 
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Номер 

аукціона 

Дата 

проведення 

Область Район Населений 

пункт 

Місце проведення 

11592 24.05.2018 11:00 Львівська Бродівський м. Броди Львівська область, м.Броди, площа Ринок,20. 

(сесійний зал Бродівської міської ради) 

11629 29.05.2018 11:00 Львівська 
Радехівський с. Паздимир 

Львівська обл., Радехівський р-н, с. Поздимир,                     

вул. Потічна, буд. 5 (приміщення Поздимирської 

сільської ради). 

11678 29.05.2018 12:00 Львівська Яворівський м. Яворів Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 15. .  

1747 31.05.2018 11:00 Львівська Пустомитівський 
с. Давидів 

Приміщення Давидівської сільської ради ОТГ                                    

за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н,                                                

с. Давидів, вул. Незалежності, 1А, каб. 22 

11760 06.06.2018 11:00 Львівська 
Жовківський с. Малехів 

80383, Львівська обл., Жовківський р-н, с.Малехів, 

вул.Івасюка,6 (приміщення сільської ради). 

11737 08.06.2018 11:00 Львівська 
Жовківський с. Глинськ 

Львівська обл., Жовківський р-н, с.Глинськ,                            

вул. Л.Українки, 2-А. (приміщення Глинської  

Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Які лікарські трави вигідно 

вирощувати в Україні 

В Україні ніша вирощування лікарських трав та ефіроолійних культур дуже 
вузька. Перелік культур залежить винятково від кон’юнктури ринку.  

Найбільш популярні – розторопша плямиста, ехінацея пурпурова, череда 
трироздільна, шавлія лікарська, м’ята перцева, лаванда тощо. Про це розповіла 
заступник директора станції лікарських культур Інституту агроекології і 
природокористування НААН України Наталія Куценко, інформує Український 
проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP).   

Для вирощування на півдні України Наталія Куценко радить такі рослини, 
як шавлія лікарська (сорт Шанс), астрагал шерстистоквітковий (сорт Фаворит), 
шавлія мускатна, маруна цинерарієлиста (сорт Ювілейна), гісоп лікарський 
(сорт Національний), коріандр посівний, марена красильна.  

Після анексії Криму, де були промислові плантації лаванди, в Україні 
спостерігається дефіцит цієї рослини. Тому завідувач кафедри рослинництва та 
садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного 
університету Олег Коваленко рекомендує вирощувати вузьколисту лаванду.   

Господарства переважно використовують насіння та садивний матеріал із 
селекції Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології та 
природокористування, а також Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН 
України. 

Джерело: www.naas.gov.ua 
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Продовольча безпека регіону                               

в умовах схилового землеробства 

Олександра Паленичак, кандидат 

економічних наук, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН  

  Одним із ключових завдань державної влади є гарантування національної 
продовольчої безпеки. Проте  слід констатувати, що нині, на жаль,  на 
загальнодержавному рівні немає цілісного нормативно-правового документа, в 
якому були б чітко визначені мета, заходи  та напрями управління продовольчою 
безпекою. В представленому законодавчому полі даної проблеми в Україні 
відсутнє регулювання стратегічних питань щодо національної продовольчої 
безпеки, а це в свою чергу не дозволяє комплексно та ефективно управляти її 
процесами на загальнодержавному і регіональному рівнях.  

Нині більшість нормативно-правових актів мають загальний характер і не 
містять конкретних механізмів, за допомогою яких держава могла б ефективно 
впливати на процес гарантування продовольчої безпеки на загальнодержавному і 
регіональному рівнях. Деякі нормативно-правові документи щодо  продовольчого 
забезпечення, які прийняті в окремих областях України, потребують ретельного 
вивчення і широкого впровадження з урахуванням особливостей  розвитку 
аграрного виробництва, адже неоднаковий природно-економічний потенціал 
регіонів, різні розміри сільськогосподарських угідь, ступінь розвитку логістично-
інфраструктурного забезпечення оптової торгівлі в розрізі основних категорій 
господарств, диференціація доходів населення накладають специфіку на 
організацію і управління продовольчого забезпечення різних категорій населення.  

На сучасному етапі державного регулювання продовольчої безпеки 
особливої актуальності набуває обгрунтування її складових з урахуванням 
регіональних особливостей. Зокрема, для території Карпатського регіону  
характерною є висока частка ріллі у структурі сільськогосподарських угідь на 
схилових землях, що не сприяє ефективному використанню виробничо-
ресурсного потенціалу аграрного сектору.  Проте виробництво і реалізація 
екологічно безпечних продуктів харчування, зокрема, молока і молокопродуктів 
може стати одним з перспективних напрямів розвитку аграрних підприємств у 
природно-кліматичних зонах Передкарпаття й Карпат Львівської області.  

Удосконалення управління продовольчою безпекою в умовах схилового 
землеробства передбачає аналіз і використання відповідних напрямів на основі 
нормативно-правового, методичного та інституційного забезпечення. В умовах 
схилового землеробства, на нашу думку, доцільним є використання таких 
основних напрямів удосконалення управління продовольчою безпекою: державна 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які мають порівняно гірші 
умови господарювання; розвиток інфраструктури аграрного ринку; наукове та 
інформаційне забезпечення.  
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Структурна схема удосконалення управління продовольчою безпекою 
регіону в умовах схилового землеробства представлена на рис.1. 

Рис.1. Структурна схема використання стратегічних напрямів 

удосконалення управління продовольчою безпекою регіону в умовах 

схилового землеробства 

У системі управління продовольчою безпекою особливе місце займає 
здійснення державою комплексу заходів стимулюючого впливу в  аграрному 
секторі. Зарубіжний досвід свідчить, що запорукою успішності державного 
регулювання галузі сільського господарства є: використання переважно 
економічних методів; реалізація цільових програм через фінансування окремих 
видів діяльності; створення і ефективне функціонування інформаційно-
консультаційних та дорадчих служб; розробка та забезпечення фінансування 
спеціальних програм, спрямованих на підтримку малих фермерських господарств і 
фермерських господарств, які працюють у важких умовах. 
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В Україні фінансова підтримка вітчизняних виробників сільськогосподарської 
продукції здійснюється за 16 основними бюджетними програмами, які охоплюють 
усі напрями діяльності сільськогосподарських підприємств. Проте чинний 
механізм бюджетного фінансування аграрного сектору спроможний забезпечити не 
більше 10-20% загальної потреби. Найбільшу питому вагу у відсотках до 
загального фонду державного бюджету має підтримка виробників продукції 
галузей рослинництва і тваринництва, яка щорічно коливається від 40 до 60% 
загальної суми. Слід зазначити, що переважну частину коштів фінансової 
державної підтримки отримують агрохолдинги і лише частково (5% загальної 
суми) фермерські господарства.  На відміну від дрібних сільськогосподарських 
підприємств, інтегровані аграрно-промислові формування мають 
висококваліфіковані кадри, розвинену транспортно-логістичну систему, що 
дозволяє диверсифікувати ризики і контролювати затрати по всьому ланцюгу – від 
поля до супермаркету та дає можливість залучити додатковий капітал з метою 
розширення і модернізації виробництва. 

З метою удосконалення регулювання аграрного сектора вітчизняної економіки 
доцільно більше уваги приділяти регіонам, які характеризуються менш 
сприятливими умовами для розвитку галузей сільського господарства і, таким 
чином, мають обмежені можливості щодо формування і розвитку ринку 
продовольчих ресурсів. У Карпатському регіоні в умовах схилового землеробства 
особливої актуальності набуває розробка і реалізація регіональної Програми 
підтримки аграрних підприємств, які вирощують екологобезпечну 
сільськогосподарську продукцію на схилових землях, в якій, зокрема, доцільно 
передбачити розширення можливостей щодо субсидування сільськогосподарського 
виробництва; пільгового кредитування, оподаткування доходів підприємств,                               
а також земель сільськогосподарського призначення. 

Винятково важливу роль у системі 
управління продовольчою безпекою регіону 
відіграє наукове та інформаційне забезпечення 
аграрного сектору. Так, у розвинених 
зарубіжних країнах більше 90% 
сільськогосподарських товаровиробників 
охоплені інформаційним забезпеченням, 
оскільки підвищення ефективності аграрного 
виробництва досягається в основному за 
рахунок інтенсифікації інноваційної діяльності.  

Необхідно зазначити, що серед підприємств, що займаються питаннями 
інформатизації ресурсозабезпечення аграрного сектору, найбільший інтерес в 
інформаційному плані представляють інформаційно-консультаційні служби 
(ІКС) та дорадчі служби, які тісно пов’язані з обласними управліннями 
сільського господарства. 
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Водночас необхідною є співпраця науково-дослідних установ і 
сільськогосподарських товаровиробників. З ініціативи президії НААН і 
Міністерства аграрної політики України в 1998 році в кожній області в складі 
науково-дослідних закладів, що входять до структури НААН, функціонують 
центри наукового забезпечення агропромислового виробництва з метою надання 
інформаційно-консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам, 
жителям сільських територій. Головними напрямами діяльності таких 
регіональних центрів є: маркетинг і трансфер наукових розробок; навчання 
фахівців сільськогосподарських підприємств і мешканців сільських територій; 
інформаційне забезпечення щодо  впровадження інноваційних технологій. 

Удосконалення управління продовольчою безпекою регіону передбачає  
інноваційний розвиток сільського господарства і зростання рівня забезпечення 
населення основними видами продуктів харчування. У зв’язку з цим у сучасних 
економічних умовах важливого значення набуває комерціалізація результатів 
наукових досліджень та інноваційних процесів, удосконалення системи 
стандартизації та сертифікації аграрної продукції, наближення її до європейських 
стандартів; обгрунтування правових засад інноваційної діяльності й регулювання 
ринку інновацій в аграрному секторі з урахуванням податкових, кредитних, 
страхових, митних та інших механізмів непрямого впливу; проведення заходів 
щодо інтеграції науки і виробництва, розвиток виставкової діяльності 
інтегрованих аграрно-промислових формувань; створення й широке 
впровадження високоефективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур 
та нових високопродуктивних порід тварин, адаптованих до регіональних 
природно-кліматичних умов. 

Для аграрних товаровиробників, які здійснюють сільськогосподарську 
діяльність на схилових землях,  пріоритетного значення набуває використання 
сучасних агротехнологій в землеробстві, що дають змогу мінімізувати ризики, 
затрати ручної праці й витрати виробництва. Вирощування порід тварин, які 
адаптовані до природних і кліматичних умов, слугуватиме важливою умовою 
виробництва якісної і безпечної тваринницької продукції. Прийняття рішення 
щодо організації бізнес-процесів виробництва і реалізації аграрної продукції на 
основі використання ресурсозберігаючих технологій, сортів 
сільськогосподарських культур, порід тварин, адаптованих до зональних умов 
включає чітку постановку завдань, дотримання строків їх виконання, контроль 
діяльності тощо.  

Важливим напрямом  удосконалення 
управління продовольчою безпекою 
регіону є розвиток інфраструктури 
аграрного ринку із залученням до участі в 
такій торгівлі сільськогосподарських 
підприємств і переробних підприємств.  
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Інфраструктурні елементи сільськогосподарського ринку не тільки 
генерують, а й нагромаджують великі масиви ринкової інформації та за умови її 
кваліфікованого аналізу найповніше володіють ринковою ситуацією, можуть 
достовірно прогнозувати стан відповідного продуктового ринку. На основі 
прогнозу стає можливим укладання угод із виробниками щодо обсягів, якості й 
термінів поставок продукції даному ринку. Саме так відбувається діяльність 
більшості європейських оптових ринків, які будують свою діяльність на основі 
угод з постачальниками товарів і з покупцями. 

 Інноваційним характером функціонування відзначається оптовий ринок 
«Шувар» у Львівській області. Основними постачальниками 
сільськогосподарської продукції для даного ринку є сільгоспвиробники із 
прилеглих до обласного центру районів. Водночас враховуючи віддаленість 
сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють сільськогосподарську 
діяльність у Передкарпатті і Карпатах,  особливої актуальності набуває розвиток 
системи переробних підприємств для формування стабільних ланцюгів доданої 
вартості. З ініціативи і сприяння Львівської обласної державної адміністрації у 
2016 р. у Турківському районі, який відноситься до природно-кліматичної зони 
Карпат і характеризується екологічно чистими угіддями, відкрився й працює 
молокопереробний цех підприємства «Еко-Газда». Інвестиції у це підприємство 
становлять близько 10 млн. грн., а можливі обсяги щоденної переробки молочної 
сировини, яка в основному закуповується у власників особистих селянських 
господарств, складає  8-9 тонн.  

Отже, на регіональному рівні підвищення рівня ефективності управління 
продовольчою безпекою в  умовах схилового землеробства визначатиметься 
загальнодержавною і регіональною політикою щодо розвитку сільського 
господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, а також дотримання основних засад гарантування продовольчої безпеки 
на основі таких стратегічних напрямів її розвитку:  

- удосконалення державного регулювання аграрного сектора шляхом 
розробки і реалізації відповідних регіональних програм, що сприятиме 
ефективному використанню бюджетних коштів, стимулюванню виробничої 
діяльності аграрних товаровиробників та зростання рівня 
конкурентоспроможності екологобезпечної продукції;  

- формування інфраструктури аграрного ринку із залученням до участі в 
такій торгівлі сільськогосподарських підприємств, які здійснюють 
сільськогосподарську діяльність на схилових землях і вирощують екологічно 
безпечну продукцію, що характеризуються високою якістю і поживною 
цінністю, до яких, в першу чергу слід віднести молоко і молочні продукти; 

- наукове та інформаційне забезпечення аграрного сектору на основі 
активної співпраці сільськогосподарських товаровиробників з науково-
дослідними установами та інформаційно-консультаційними службами. 
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Використання пестицидів для обмеження шкідливих організмів  

у посівах ярих зернових 

Галина Біловус, кандидат 

сільськогосподарських наук, завідувач 

лабораторії захисту рослин 

Оксана Ващишин, науковий співробітник 

лабораторії захисту рослин 

Оксана Пристацька, науковий 

співробітник лабораторії захисту рослин 

Марія Добровецька, фахівець лабораторії 

захисту рослин 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН 

В останні роки на території України спостерігається тенденція до збільшення 
відсотка ураження зернових колосових культур хворобами.  

Тому першочерговою умовою є організаційно-господарські і агротехнічні 
прийоми. Вагоме значення мають всебічно обґрунтована, екологічно грамотна 
організація земельної території господарства (землевпорядкування), освоєння 
сівозмін з правильним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх 
стійкості, конкурентоспроможності й толерантності проти бур'янів, хвороб, 
шкідників та інших шкідливих факторів, оптимізація систем обробітку ґрунту та 
удобрення, підготовка високоякісного насіння, добір строків і способів сівби, 
збирання врожаю тощо. 

Втрати врожаю від хвороб на ярих культурах на території України можуть 
сягати 20-32 % і більше. Основна причина цього – нехтування стандартами 
захисту зернових, особливо ярих культур. 

Нині погодні умови складаються так, що якісний протруйник дозволяє 
заощадити кошти на насінні і дальшій системі захисту ярих зернових. 

Знезараження посівного матеріалу і захист сходів від хвороб має велике 
значення у формуванні потенціалу майбутнього врожаю. Адже всім відомо, від 
того яке насіння ми посіємо і в яких умовах воно проросте залежить наш 
майбутній урожай. 

Обов’язковим профілактичним заходом підготовки насіння до сівби є 
протруювання насіння, яке проводять одним із рекомендованих препаратів, що 
входять до “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 
Україні” (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Протруйники  ярих зернових культур 

  

  

Протруйник 

  

  

Культура 

Норма 

витрати 

препарату, 

(кг, л/т ) 

  

Спектр дії препарату 

  

Спосіб і час 

обробки 

1 2 3 4 5 

Авіценна,СЕ Пшениця яра, 

ячмінь ярий, 

овес 

0,4-0,6 Сажкові хвороби,  кореневі гнилі, пліснявіння 
насіння, пліснява снігова, борошниста роса 

Протруювання насіння 

суспензією препарату 

(10 л води на 1 т 

насіння) 

Вінцит Мініма, 

к.с. 

Пшениця яра, 

ячмінь ярий 

1,5-2,0 Сажкові хвороби, кореневі гнилі, плямистості 
листя 

-“- 

Вінцит Форте 

SC, к.с. 

  

Ячмінь ярий 

1,0-1,25 Сажкові хвороби,  кореневі гнилі, пліснявіння 
насіння, пліснява снігова, плямистості листя 

-“- 

Вітавакс  200 

ФФ, в.с.к. 

Пшениця яра, 

ячмінь ярий, 

жито яре 

2,5-3,0 Тверда, летюча, стеблова  сажки, кореневі 
гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява 

  

-“- 

Дивіденд Стар 

036 FS, т.к.с. 

Пшениця яра 1,0 Кореневі гнилі, сажкові хвороби, пліснявіння 
насіння 

-“- 

ячмінь ярий 1,5-2,0 -“- 
  

-“- 

Іншур Перформ Пшениця яра, 

ячмінь ярий 

0,5 Сажкові хвороби, кореневі гнилі,  пліснява 
снігова, плямистості 
листя,септоріоз,фузаріоз, альтернаріоз 

-“- 

Кінто Дуо.  к.с. -“- 2,0-2,5 Сажкові хвороби, кореневі гнилі,  пліснявіння 
насіння,  снігова пліснява,септоріоз, 
борошниста роса 

-“- 

Корріоліс, т.к.с. -“- 0,2 Сажкові хвороби, кореневі гнилі,  смугаста та 
сітчаста плямистості, септоріоз, ринхоспоріоз 

-“- 

Ламардор 400 

FS, т.к.с. 

Пшениця яра 0,150-0,175 Сажкові хвороби, кореневі гнилі, хвороби 
листя 

-“- 

Ячмінь ярий 0,150-0,200 -“- 
  

-“- 

Максим Стар  

025 FS, т.к.с. 

  

Ячмінь ярий 

1,0-2,0 Сажкові хвороби, кореневі гнилі,  пліснявіння 
насіння, гельмінтоспоріоз 

-“- 

Раксіл Ультра 

FS, т.к.с. 

Пшениця  яра 

  

0,2 Тверда, летюча сажки, кореневі гнилі, 
хвороби листя  

-“- 

Ячмінь ярий 0,25 -“- -“- 

Ранкона 15, м.с. Пшениця яра 1,3 Тверда, летюча сажки, кореневі гнилі, 
септоріоз, борошниста роса 

-“- 

Рекорд  Ячмінь ярий 2,5-3,0 Сажкові хвороби, кореневі гнилі, хвороби 
листя 

-“- 

Рестлер Тріо Зернові колосові 

культури 

2,0-2,5 Сажкові хвороби, кореневі гнилі,  пліснявіння 
насіння, хвороби листя 

-“- 

Систіва Ячмінь ярий 1,0-1,5 Іржа, ринхоспоріоз, борошниста 
роса,септоріоз, смугаста плямистість, 
піренофороз 

-“- 

Сумі-8 ФЛО, 

к.е. 

Пшениця яра, 

ячмінь ярий 

1,3-1,7 Сажкові хвороби, кореневі гнилі, плямистості 
листя, септоріоз 

-“- 

Ультрасил Ячмінь ярий 0,2-0,25 Сажкові хвороби, борошниста роса, кореневі 
гнилі 

-“- 
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Маємо на сьогодні в Україні велику кількість сільськогосподарських 
підприємств, фермерських господарств різних за розмірами, матеріально-
технічним оснащенням і культурою землеробства. Це різноманіття 
відображується на технології нанесення протруйника на насіння. Великі 
господарства мають власні насіннєві заводи і стаціонарні лінії з доробки і 
протруювання насіння, в той час як дрібні фермери наносять протруйник за 
допомогою бетонозмішувача, а то і взагалі, перелопачуючи ворох насіння. 
Цілком зрозуміло, що прийнятну якість нанесення препарату можуть забезпечити 
лише спеціально розроблені для цього машини – протруювачі насіння. 

 Дуже важливо, готуючи насіння до протруєння, ретельно очистити його від 
пилу та битого зерна, оскільки вони мають величезну сумарну поверхню й таким 
чином значна частина препарату, що вкриває їх, просто не потрапляє за 
призначенням.  

На основі результатів фітоекспертизи насіння  потрібно підбирати 
відповідний препарат, який має найповніший спектр дії на виявлений склад 
збудників хвороб. Протруюванням досягається знезараження насіння від 
збудників зовнішньої інфекції (твердої, стеблової та карликової сажок, ріжків, 
пліснявіння) та внутрішньої (летючої сажки, фузаріозів), захист проростаючого 
насіння та проростків від ураження в ґрунті збудниками стеблової та карликової 
сажок, кореневих гнилей, підвищення польової схожості. Крім того, протруйники 
з широким спектром дії забезпечують захист сходів від таких небезпечних 
хвороб як борошниста роса, іржа, септоріоз та інших плямистостей листя. 

Слід пам’ятати, що за тривалого використання одних і тих же протруйників 
патогени набувають резистентності до них. Тому протруйники слід чергувати та 
дотримуватись рекомендованих норм витрат препарату. За їхнього зменшення не 
досягається бажаного ефекту, а завищення призводить до зниження схожості 
насіння унаслідок утворення аномальних проростків, нездатних до подальшого 
розвитку, які з часом гинуть. Особливо небезпечне підвищення норм витрати 
препаратів для травмованого насіння. 

Протруювати насіння можна як завчасно (за 2–3 тижні), так і безпосередньо 
перед сівбою. Завчасне протруювання особливо ефективне для захисту рослин 
від сажкових хвороб. 

В останні роки набула поширення технологія обробки насіння регуляторами 
та стимуляторами росту і штамами асоціативних азотфіксувальних бактерій.  

Організація робіт з протруювання насіння в господарстві визначається, в 
основному, умовами зберігання насіння і наявною в конкретному господарстві 
технікою для його обробки і використання. 

Другим важливим заходом в захисті посівів ярих зернових культур є 
боротьба з бур’янами. При огляді посівів ярих зернових культур на основі 
видового складу бур’янів та з врахуванням фази розвитку культури слід 
застосувати один (або суміш) з рекомендованих гербіцидів. (табл. 2).  
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Таблиця 2. 

Гербіциди, рекомендовані для хімічного прополювання посівів ярих зернових  

  Назва 

препарату 

  

Культура 

Норма 

витрати 

препарату 

(г/га, л/га, 

кг/га) 

Спектр дії препарату   

Час обробки 

1 2 3 4 5 

Агент Пшениця яра, овес, 

ячмінь ярий 

0,4-0,6 л/га Однорічні дводольні в т.ч. 

стійкі до 2,4-Д і МЦПА, та 

деякі багаторічні дводольні 

Обприскування від початку 

фази кущення до утворення 

1-2 міжвузля культури 

Аркан 75 WG, 

в.г. 

-“- 20 г/га Однорічні дводольні в т.ч. 

стійкі до 2,4-Д бур’яни 

З 2-го листка до появи 

прапорцевого листка 

культури 

Альфа-Дикамба -“- 0,15-0,30 

л/га 

Однорічні дводольні в т.ч. 

стійкі до 2,4-Д і МЦПА, та 

деякі багаторічні 

дводольні, включаючи 

осоти, бур’яни 

З фази кущення до виходу               

в трубку 

Альфа-Ефір 

к.е. 

Пшениця яра,  

ячмінь ярий, овес, 

тритікале яре 

0,6-0,8 

л/га 

Однорічні та деякі 

багаторічні дводольні 

бур’яни 

З фази кущення до виходу               

в трубку культури 

Альфа-Стар Дуо пшениця яра, овес, 

ячмінь ярий 

40-50 г/га + 

ПАР Альфа- 

лип 

Однорічні дводольні (фаза 

2-4 листки), 

багаторічні дводольні  

(фаза розетки), лобода біла 

(до 4 листків), 

волошка синя (висота до                        

5 см) та підмарен-ник 

чіпкий (до 4-х кілець) 

З 2-3 листків до появи 

прапорцевого листка 

включно, на ранніх фазах 

росту бур’янів 

Амісоль Зернові колосові 

культури 

0,7-1,2 л/га Однорічні та багаторічні 

дводольні 

З фази кущення до виходу                      

в трубку культури 

Аркан 75 WG, 

в.г. 

Пшениця яра, овес, 

ячмінь ярий 

20 г/га Однорічні дводольні в т.ч. 

стійкі до 2,4-Д бур’яни 

З 2-го листка до появи 

прапорцевого листка 

культури 

Базагран М в.р. -“- 2,0-3,0 

л/га 

Однорічні 

дводольні, в т.ч. стійкі до 

2,4-Д та 2М-4Х 

У фазі кущіння культури 

Банвел 4S 480 

SL,  в.р. 

-“- 0,15-0,3 

л/га 

  

-“- 

Застосовують як добавку                  

до 2,4-Д та 

2М-4Х у фазі кущіння 

Гранстар 75, в.г. Пшениця яра, 

ячмінь ярий 

15,0-25,0 г/га Однорічні та багаторічні 

дводольні, в.ч. стійкі до 

2,4-Д 

З фази 2-3 листків до появи 

прапорцевого листка 

включно 

Гранстар Про 

75, в.г. 

-“- 15,0 г/га + 

ПАР Тренд 

90 

  

-“- 

  

-“- 
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Назва препарату   
Культура 

Норма витрати 
препарату (г/га, 

л/га, кг/га) 

Спектр дії препарату   
Час обробки 

1 2 3 4 5 

Продовження табл. 1 

Гроділ, Максі 375 OD, о.д. -“- 0,09-0,11 л/га Однорічні та багаторічні дводольні З фази 2-3-го листка до появи прапорцевого 

листка включно 

Дербі 175, к.с -“- 0,05-0,07   

-“-  

З фази кущіння до фази прапорцевого листка 

включно 

Діанат -“- 0,15-0,3 Однорічні та багаторічні дводольні, в.ч. 

стійкі до 2,4-Д 

З фази кущіння до виходу в трубку 

2,4-Д 500, в.р. -“- 0,9-1,7 л/га Однорічні дводольні -“- 

2М-4Х 750, в.к. -“- 0,9-1,5 л/га Однорічні дводольні З фази кущіння до фази прапорцевого листка 

включно 

Діален Супер 464 SL, в.р.к. -“- 0,5-0,7 

л/га 

Однорічні та багаторічні дводольні У фазу кущіння до виходу в трубку 

Дікопур ТОП 464, в.р.к. Ячмінь ярий 0,5-0,7 л/га Однорічні та багаторічні дводольні -“- 

Еллай супер 70, в.г. Пшениця яра, ячмінь 

ярий 

15 г/га+ ПАР Тренд 90 Однорічні та багаторічні буряни, в.ч. 

стійкі до 2,4-Д 

У фазі 2-3 листків до початку трубкування 

культури 

Елегант тм 

2 FD СЕ 

Ячмінь ярий 0,4-0,6 

л/га 

Однорічні та  деякі багаторічні 

дводольні 

У фазу кущення до другого міжвузля культури 

Естерон  60,  к.е. Пшениця яра, ячмінь 

ярий 

0,6-0,8 л/га Однорічні та багаторічні дводольні Від фази кущіння до виходу в трубку культури 

Естет 905, к.е. -“- 0,5-0,7 л/га -“- -“- 

Калібр 75, в.г. -“- 40-50 г/га 

  

Однорічні дводольні 

(у фазі 2-6 листків) та багаторічні 

дводольні (у фазі розетки) та 

підмаренник чіпкий 

 (у фазі до 4-х кілець)  

Від фази 2-3 листків до прапорцевого листка 

Квелекс 200 в.г. -“- 50-60 г/га+ ПАР Тренд 90 Однорічні та деякі багаторічні дводольні 

бур’яни 

Від фази 2-3 листків до прапорцевого листка 

включно 

Ларен Про 60, в.г. -“- 8-10,0 г/га 

Однорічні та 

багаторічні дводольні 

бур’яни у т.ч. стійкі до 2,4-Д 

У фазі 2-3 листків до 

трубкування культури 

Лінтур 70 WG, в.г. -“- 0,12-0,15 кг/га Однорічні та деякі багаторічні дводольні 

бур’яни  

Обприскування під час вегетації від фази 3 

листки до кінця кущіння культури  

Логран 75 WG, в.г.   6,5-10,0 г/га Однорічні та багаторічні бур’яни, в.ч. 

стійкі до 2,4-Д 

Від фази 2-3 листків до фази прапорцевого 

листка включно 

  

Лонтрел 300,  в.р. 

Пшениця яра, овес, 

ячмінь ярий 

0,16-0,66 

л/га 

Однорічні дводольні, в.ч. стійкі до 2,4-Д 

та багаторічні коренепа-росткові 

Від фази кущіння до початку виходу                                   

в трубку культури 

Паллас Екстра 317 в.г. Пшениця яра 75-90 г/га+ ПАР Тренд 90 Однорічні злакові та дводольні бур’яни Від 3-х листків до 

2-го міжвузля 

Меззо, в.г. Пшениця яра,  ячмінь 

ярий 

8-10 г/га Однорічні та багаторічні дводольні Від фази кущіння до виходу в трубку культури 

(у ранній фазі росту бур’янів) 

Мушкет 20 WG, в.г. Зернові колосові 

культури 

50-60 г/га Однорічні та деякі багаторічні дводольні Від фази 2-3 листків до фази прапорцевого 

листка включно 

Пріма, с.е. пшениця яра, овес, ячмінь 

ярий 

0,4-0,6 л/га   

-“- 

Від фази кущіння до утворення 1-2 міжвузлів 

культури 

Пума Супер, м.в.е. пшениця яра 0,4-0,9 л/га Однорічні злакові 

(вівсюг, мітлиця, плоскуха, мишій) 

З фази 2-го листка бур’янів до кінця кущіння 

(незалежно від фази розвитку культури) 

Старане  Преміум 330 EC 

к.е. 

пшениця яра,  ячмінь 

ярий 

0,3-0,5 л/га Однорічні та деякі багаторічні дводольні Від фази кущіння до фази прапорцевого 

листка культури (після появи берізки 

польової) 

Триггер Пшениця яра, 

ячмінь ярий 

0,015 - 0,025 г/га  Однорічні та багаторічні дводольні 

(осот та інш.), в.ч. стійкі до 2,4-Д 

З фази 2-3 листків до появи прапорцевого 

листка 

При застосуванні пестицидів потрібно дотримуватись правил техніки безпеки 
та рекомендацій стосовно застосування певного препарату. 
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Проведення опоросу свиноматок               

і утримання підсисних поросят 

Василь Пундик,  провідний науковий 

співробітник лабораторії дрібного 

тваринництва, кандидат 

сільськогосподарських наук 

  

Галина Тесак, науковий співробітник 

лабораторії дрібного тваринництва, 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН 

  Утримання свиней представляє собою відповідальне і серйозне заняття, 
так як здоровʼя і продуктивність тварин безпосередньо залежать від багатьох 
факторів. Одним з найважливіших є середовище, в якому утримуються свині. 
Оптимальним середовищем для утримання свиней є таке, при якому тварина не 
витрачає дуже багато енергії для підтримки внутрішньої температури тіла. 
Утримання свиней в дуже холодному приміщенні змушує тварин з’їдати більше 
корму і групуватися для того, щоб зігрітися. А утримання свиней в занадто 
жаркому приміщенні викликає зниження апетиту та фізичної активності. 

Найскладнішим є створення оптимального мікроклімату в приміщенні для 
утримання свиноматок з підсисними поросятами, оскільки вони потребують 
одного типу клімату, а лактуючі свиноматки іншого. Поросятам необхідно 
забезпечити достатньо високу температуру повітря при народженні (до +28–
30 оС), тоді як свиноматці навпаки потрібне охолодження, оскільки в період 
лактації температура її тіла підвищується. 

Місце опоросу є найважливішим етапом у промисловому свинарстві. 
Основні параметри позитивних результатів опоросу – висока продуктивність 
свиноматок і низька смертність поросят, тому дуже важливо обладнати місце 
опоросу обладнанням, яке б забезпечувало безпечний опорос свиноматкам і 
комфорт поросятам в перші доби життя. 

У супоросних свиноматок з ростом плоду в організмі відбуваються глибокі 
зміни ‒ підвищуються обмінні процеси, особливо в останній місяць поросності. 
За період супоросності, що триває в середньому 114 діб, жива маса дорослих 
свиноматок збільшується на 25‒35 кг, а молодих ‒ на 40‒60 кг. 

Термін опоросу визначають за датою осіменіння. Приміщення для 
проведення опоросу попередньо готують, обов'язково чистять і дезинфікують. 
За 7‒15 діб до очікуваного опоросу супоросних свиноматок купають, 
переводять, обробляють спеціальним дезинфікуючим розчином і розміщують їх 
в окремих станках. 
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За 2‒3 дні до опоросу молочна залоза у свиноматок збільшується, а за 1-2 
доби при надавлюванні на соски виділення з них молозиво. За декілька годин до 
опоросу свиноматка стає неспокійною. Перед народженням поросят повинні 
бути підготовлені рушник, чиста мішковина, 10% найстойка йоду, щипці для 
відкусування іклів у поросят. Підлогу в станку застиляють шаром тирси або 
соломи.  

Опорос в основному проходить у три стадії: підготовка, виведення плода та 
відокремлення плаценти. 

На першій стадії спостерігаються ритмічні скорочення стінки матки, які 
повторюються кожні 15 хв. і тривають по 5-15 с. У цей період починає 
розкриватися шийка матки. Друга стадія характеризується просуванням плодів у 
шийку матки. Протягом третьої стадії виводяться всі плоди та їх оболонки. 
Триває опорос від 1,5 до 5 год. з коливаннями від 30 хв. до 7 год. Інтервали між 
народженням кожного поросяти – 10-20 хв. з коливаннями від 5 хв. до 1,5 год. 

Спостереження показують, що в умовах безвигульного утримання маток 
тривалість опоросу більша, ніж при вигульній системі. Очевидно, це викликано 
недостатнім розвитком мускульної тканини рогів матки, а отже, пониженим її 
тонусом. 

Під час опоросу кожне новонароджене порося протирають чистим 
рушником, місце надриву пуповини дезінфікують розчином йоду та гліцерину                                               
(1:1), притуплюють зуби, ампутують хвости. 

Після закінчення опоросу плодові оболонки прибирають, поросят зразу ж 
підсаджують до свиноматки. Одержання поросятами молозива забезпечує їх 
організм антитілами протягом п'яти наступних тижнів. 

Інколи з тих чи інших причин опорос ускладнюється. Так, останніми 
народжуються ослаблені поросята, які нездатні вести боротьбу за кращий сосок. 
Тому їх у першу чергу потрібно підсадити під передні соски. 

Трапляється, що поросята народжуються в плодових оболонках. У такому 
випадку слід швидко розірвати їх, очистити ніс та ротову порожнину від слизу, 
добре потрусити до появи дихання і покласти під обігрівальну лампу. 

Слід уникати переміщення свиноматок із станка в станок після опоросу, 
тому що це негативно відбивається на їх продуктивності і збереженості поросят 
в гнізді. 

Поросята народжуються із слабкою системою терморегуляції. Коли 
температура в лоні матері 40оС, а в приміщенні 20оС ‒ це дуже велика різниця ‒ 
настає температурний шок. До 40-45% енергії корму витрачається на підтримку 
температури тіла. Утримання поросят в холодних і вологих приміщеннях 
призводить до масового захворювання органів травлення і дихання, загибель при 
цьому може становити 20-30% і більше. Тому у свинарниках-маточниках в зоні 
розміщення поросят в перші 2 доби життя температуру підтримують на рівні 30-
32оС, а на протязі першої декади 28-30оС з подальшим поступовим її зниженням 
при відлученні до 20-22оС, а в зоні розміщення свиноматок температура повинна 
бути 16-18оС.  
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Це досягається шляхом загального утеплення приміщень і створення в 
гніздах для поросят локального тепла за рахунок електронагрівальних приладів. 

В практиці застосовують обігрів поросят за допомогою електрокилимів, 
електричного, водяного або повітряного обігріву підлоги. Найбільшого ефекту 
досягають при комбінованій системі локального обігріву, при одночасному 
застосуванні засобів інфрачервоного обігріву з підлогою, що обігрівається в зоні 
гнізда поросят. Площа підлоги, яка підігрівається 1‒1,5 м2 на один станок.                           
На невеликих фермах можна використовувати дерев'яні будки встелені соломою,              
в яких створюється відповідна температура. 

При виборі станкового обладнання для 
свинарників-маточників перевагу віддають 
станкам, які дозволяють в перші десять днів 
життя поросят утримувати маток у 
фіксованому стані, що надійно застерігає 
поросят у цей період від задавлювання, а також 
мають підгодівельні відділення і зону для 
відпочинку і обігріву сисунів. 

Привчання і підгодівлю поросят-сисунів проводять із групових годівниць 
починаючи з 5-6 денного віку престартерними комбікормами безпосередньо в 
станках. Фронт годівлі 15 см. При досягненні віку відлучення поросят залежно 
від прийнятої технології доцільно залишати ще на деякий час їх в тих же станках, 
а свиноматок забирати в групові станки для осіменіння. 

Щодо строків відлучення поросят єдиного правильного рішення для 
українських виробників не існує. Більше того, статистика враховує усереднені 
дані, тоді як кожне господарство має особливі умови з організації виробничих 
приміщень, утримання тварин, кваліфікації працівників, доступу до якісної 
годівельної бази тощо. Тож варто провести ретельний аналіз і побудувати власні 
криві ефективності для визначення оптимального віку відлучення. 

Зарубіжна галузь свинарства рухається у бік підвищення віку відлучення 
поросят. Цим досягається більша вага тварин та вищі показники продуктивності: 
інтенсивніші середньодобові прирости, краща збереженість і більша кількість 
поросят при народженні, ефективніше використання приміщень та відповідно 
вищі прибутки. Перелічені ефекти переконливо перекривають організаційні 
проблеми від подовження підсисного періоду. Скажімо, данські виробники – 
визнані світові лідери у свинарстві – зараз відлучають у віці 28 діб. Не тому, що 
існують такі вимоги, а тому, що вони переконані у економічній обґрунтованості 
такого терміну. 

Проведений аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних даних дає 
можливість рекомендувати українським виробникам вік відлучення поросят після 
врахування особливостей господарства – це найбільш ранні строки – 21 доба і 
більш пізні, особливо для племінних господарств – 35 діб. 
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Безпілотник обійдеться фермеру                            

від  80 тисяч гривень 

Якісний багатофункціональний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який 
можна буде використовувати протягом усього року, обійдеться аграрному 
виробникові в суму від 80 тис. грн до 50 тис. дол.США. Але ця інвестиція зможе 
окупитися кілька разів протягом перших кількох років її експлуатації, 
повідомляють “Контракти”.  

Будь-який БПЛА, незалежно від виробника, може мати цілий набір функцій, 
які він виконує. Але є особливості, які варто врахувати агровиробнику при його 
виборі. При цьому виходити найправильніше зі своїх цілей. 

За типом конструкції безпілотники можна об’єднати в дві групи: 
мультикоптери (щось на зразок літаючого хімбака з безліччю пропелерів) і літаюче 
крило. Мультикоптери (безпілотники вертолітного типу) здатні злітати і сідати 
вертикально, на тривалий час нерухомо зависати над певною ділянкою, обертатися 
навколо своєї осі, однаково добре літати вперед, назад, убік. Але швидкість при 
цьому у них досить невисока. Таким чином, вони підійдуть для моніторингу 
відносно невеликої ділянки поля. Якщо ж фермеру потрібно досліджувати сотні 
гектарів поля, то варто звернути увагу на крилату машину (безпілотник літакового 
типу). Їх швидкість моніторингу та обробки значно вища і багато в чому залежать 
від конструкції і площі крила. Саме це визначає швидкісні, маневрені і вагові 
характеристики такого БПЛА. Такий безпілотник більш стійкий на тривалих 
ділянках маршруту, більш простий в експлуатації, але програє мультикоптеру в 
маневреності. 

Особливості БПЛА важливо знати й тим, хто поки не впевнений в 
необхідності такого придбання, але збирається скористатися послугами однієї з 
компаній, що надають безпілотники в оренду. Як правило, такі компанії разом з 
безпілотником надають пакет послуг. Наприклад, збір і обробка отриманих даних. 
Середня вартість оренди безпілотника для здійснення моніторингу полів складе                        
5 грн/га (близько 3 тис. га на день), вартість внесення добрив за допомогою БПЛА 
складе 30 дол.США за гектар (0,03–1 тис. га в день), трихограми – 2 дол.США за 
гектар (близько 1,5 тис. га на день). Остаточна ціна буде залежати від типу 
безпілотника і виконуваної ним роботи, але, варто відмітити, різниця буде 
незначною. 

Джерело: www.agroday.com.ua 
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Юрій Бойко, Головний спеціаліст – державний 

фітосанітарний інспектор відділу контролю за 

обігом засобів захисту рослин                                

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області 

Захист бджіл при обробках 

пестицидами медоносів 

В умовах широкого застосування хімічних препаратів у сільському і 
лісовому господарстві все гострішою стає проблема охорони і захисту бджіл від 
отруєнь. Неконтрольоване застосування пестицидів, особливо на медоносних 
культурах, призводить до масової загибелі бджіл та інших корисних комах, які є 
запилювачами цих культур. Мед, отриманий з обробленої пестицидами 
культури, містить їх залишки, що знижує харчові та лікувальні властивості 
цього цінного продукту. Такий мед є джерелом отруєння бджолиного розплоду, 
що також негативно впливає на життєздатність та продуктивність бджолосімей 
і пасіки в цілому.  

Масова загибель бджіл може призвести до зникнення багатьох видів 
рослин, у тому числі сільськогосподарських, оскільки майже 80% з них 
запилюють медоносні бджоли. Тож на людство очікують великі проблеми. 
Великий вчений Ейнштейн свого часу стверджував, що коли на Землі зникнуть 
бджоли, то це і буде кінцем світу.  

Також ентомологи довели, що під дією пестицидів у бджіл погіршується 
пам’ять та інші розумові здібності. Пестициди викликають у бджіл епілепсію. 
Найнебезпечніші для комах комбіновані пестициди. Виявилося, що вже через                           
4 дні після першого контакту з пестицидами близько 30% бджіл втрачало 
здатність до навчання й починало гірше проходити тести на запам’ятовування 
запаху квітів. Як показали дослідження, особливо згубна для розумових 
здібностей бджіл суміш пестицидів різних типів. Тому після тривалих дискусій 
з даного питання, ЄС у травні 2013 року заборонив використання 
неонікотиноїдних пестицидів на основі клотіанідину, імідаклоприду, 
тіаметоксаму, а також фіпронілу, які на думку Європейського агентства безпеки 
харчових продуктів є небезпечними для бджіл. Попередні дослідження 
засвідчили, що такий пестицид як хлорантраніліпрол негативно впливає на 
джмелів, а гліфосат може вплинути на здатність бджіл навчатися та 
орієнтуватися у просторі. Так результати дослідження американських вчених, 
опублікованих у журналі Scientific Reports, свідчать про те, що гербіциди та 
фунгіциди являють собою більший ризик для популяції медових бджіл, ніж 
вважалося раніше, – інформує видання The International Business Times. 

Протягом останніх 3-5 років в Україні посівні площі під ріпак, соняшник 
збільшуються, а відтак частіше застосовуються інсектициди.  
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При цьому пестициди, якими обробляють поля проти шкідників, не вбивають 
бджіл, а роблять їх уразливими до кліщів та несприятливих факторів навколишнього 
середовища.  

Тому для уникнення можливого негативного впливу пестицидів на бджіл, 
людину і навколишнє середовище, сільськогосподарські підприємства повинні 
суворо дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з ними. 

Асортимент пестицидів, засоби, сфера застосування, норми, кратність обробок 
повинні відповідати “Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених для 
використання в Україні”, доповненням до “Переліку” та інструкціям з безпечного 
застосування пестицидів, які затверджені постановами Міністерства охорони 
здоров’я та Мінприроди. 

Фізичні і юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки 
медоносних рослин, згідно ст.37 Закону України “Про бджільництво”, зобов’язані не 
пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації 
попередити про це органи місцевого самоврядування, пасічників, пасіки яких 
знаходяться на відстані до 10 (десяти) кілометрів від оброблюваних площ. При 
цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності 
препарату. У період проведення робіт у радіусі 200 метрів від меж ділянок, що 
обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи. 

Оскільки, господарства повідомляють населення про місце і час обробок 
пестицидами через сільську раду, то власники пасіки повинні зареєструватись в 
сільській раді, на території якої вони знаходяться. 

 Роботи з пестицидами, враховуючи вплив та безпечність для бджіл, слід 
проводити у вечірні (18–22) та ранкові (до 8-10) години, при мінімальних висхідних 
повітряних потоках шляхом обприскування наземною апаратурою, при цьому пасіки 
необхідно вивести не менш ніж на 5 км від оброблюваних ділянок або ізолювати їх 
на термін до п’яти діб залежно від внесеного препарату. 
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Враховуючи токсичність всіх пестицидів для бджіл, обприскування 
сільськогосподарських культур, які є медоносами, потрібно проводити у фазу 
бутонізації і до цвітіння (в ранкові та вечірні години). Обробки інсектицидами в 
садах, на посівах ріпаку та інших медоносних культурах в період цвітіння не 
проводять.  

Працівники, які працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні пройти 
медичний огляд і мати допуск та посвідчення до робіт з пестицидами і 
агрохімікатами. 

Порушення законодавства про захист рослин тягне за собою дисциплінарну, 
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність передбачену 
ст.21 Закону України “Про захист рослин”, ст. 38 Закону України “Про 
бджільництво” та Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Аграріям варто застосувати жниварки              

з гнучким різальним апаратом 

Застосування жниварок із гнучким різальним апаратом є економічно 
доцільним, оскільки їхня вища вартість компенсується зменшенням втрат уже 
протягом першого сезону роботи. 

Під час збирання зерна чималі проблеми створює робота комбайна на полях 
зі складним рельєфом і на полях із недостатньою якістю агротехнологічної 
підготовки їхньої поверхні. 

Звичайна жниварка мало адаптована до таких умов роботи: вона не повторює 
поверхню поля, а просто «зрізає» певною своєю частиною такі нерівності. А це 
ґрунт, який потім «небажано» потрапляє в молотарку. 

Через конструкційне виконання платформи сучасної жниварки та пальцевого 
бруса сам різальний апарат більшості машин здатний зрізати стебла на відносно 
значній висоті від поверхні поля, яка може досягати навіть 10-15 см. 

І за збирання зернових колосових культур це не є недоліком жниварки, бо 
збирання культури зі значною висотою зрізу сприяє зменшенню подачі в 
молотарку соломистої маси. 

Проте під час збирання полеглих зернових культур, особливо сої, в окремих 
сортів якої нижній біб розміщено фактично над поверхнею ґрунту, необхідно 
зрізати стебло якомога нижче. 

Звісно, тут потрібне окреме технологічне рішення, яке розв’яже проблему 
збирання на висоті 3-5 см без потрапляння ґрунту в жниварку. Таким рішенням 
стало створення флекс-жниварок із гнучким різальним брусом. 

Насправді гнучкість досягається сегментною конструкцією коси, а корпус 
жниварки лишається жорстким. Однак головна мета досягається: висота зрізання 
знижується до 4-5 см, втрати також відчутно знижуються. 

Наприклад, під час збирання сої такою жниваркою можна гарантовано 
отримувати на 200 кг насіння більше, ніж назбирає комбайн зі звичайною жаткою. 
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Джерело: www. farmday.com.ua/2018/may/1/ukr 

Насінники люцерни слід 

розміщувати на чистих                                

від бур’янів ділянках 

Насіннєві посіви люцерни більш вимогливі до вологості і родючості ґрунту 
та чистоти поля. Крім цього, вони прискіпливі до розташування ділянки з 
погляду наявності природних запилювачів і відвідування ними люцерни, густоти 
стояння рослин і способом сівби. 

Насінники найкраще розміщувати на вододілах або на вершинах південних 
схилів, на середніх і верхніх терасах великих і малих річок, де рослини краще 
освітлюються, ґрунт більше прогрівається, запилювачі відвідують люцерну 
частіше й довше залишаються на ній. 

На південних схилах одержують вищі врожаї насіння з їх дозріванням на                         
8-10 днів раніше, ніж на інших ділянках. 

Насінники люцерни розміщують на чистих від бур’янів ділянках. 
Неприпустимо закладати їх на ділянках забур’янених такими багаторічними 
бур’янами як гірчак, свинорий, гумай, пирій, осот, березка та іншими 
кореневищними і коренепаростковими бур’янами, насіння яких важко відділити 
від насіння люцерни. 

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

У Мінагрополітики оголошено 

конкурси на посади фахівців                          

з питань реформ 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголосило 
конкурси на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ в два нові 
Генеральні Директорати. Зокрема, конкурс відкрито на 9 посад: 

- керівника експертної групи стратегічного планування Директорату 
стратегічного планування та євроінтеграції; 

- керівника експертної групи бюджетного планування Директорату 
стратегічного планування та євроінтеграції; 

- керівника експертної групи з питань євроінтеграції Директорату 
стратегічного планування та євроінтеграції; 

- керівника експертної групи у сфері карантину, захисту рослин Директорату 
безпечності та якості харчової продукції; 

- державного експерта експертної групи у сфері безпечності та окремих 
показників якості харчових продуктів Директорату безпечності та якості харчової 
продукції; 

- державного експерта експертної групи у сфері ветеринарної медицини, 
здоров’я та благополуччя тварин Директорату безпечності та якості харчової 
продукції; 

- державного експерта експертної групи у сфері карантину, захисту рослин 
Директорату безпечності та якості харчової продукції (посада № 1); 

- державного експерта експертної групи у сфері карантину, захисту рослин 
Директорату безпечності та якості харчової продукції (посада № 2); 

- державного експерта експертної групи стратегічного планування 
Директорату стратегічного планування та євроінтеграції. 

Інформація щодо проведення конкурсу  розміщена 20.04.2018 на порталі 
вакансій “Career.gov.ua” та на сайті Національного агенства з питань державної 
служби. 
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Гранти на створення демонстраційних центрів                         

з дорощування молодняка телят 

                                                                     

Проект «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» 
(«Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», 
надалі – «Кімонікс», запрошує подавати заявки на одержання грантів для 
інвестування діяльності, спрямованої на створення та налагодження ефективної 
роботи платформ (центрів) збору молодняка телят віком від 7-20 днів та 
промислового їх дорощування з використанням сучасних ефективних технологій, 
збалансованих кормів та належного ветеринарного догляду. 

Проект «Агросільрозвиток» надасть гранти комерційним підприємствам або 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, які продемонструють свою 
спроможність впровадити нові технології утримання та дорощування молодняка 
великої рогатої худоби з використанням збалансованих кормів, в першу чергу 
місцевого виробництва, та впровадження міжнародних стандартів простежуваності 
безпечності продукції у виконанні проектів, які слугуватимуть демонстраційними 
моделями найкращої практики збору та промислового вирощування телят для 
реплікації та розширення в майбутньому. 

Метою даної грантової програми є відпрацювання на демонстраційних моделях 
та поширення досвіду впровадження інвестиційних проектів у секторі розвитку 
ринків яловичини, залучення сировинного потенціалу господарств населення до 
промислового виробництва на ринкових засадах. 

Конкретні цілі діяльності: 
• створення двох демонстраційних платформ заготівлі молодняка ВРХ від 
особистих селянських та сімейних фермерських господарств та його промислової 
відгодівлі; 
• впровадження нових технологій утримання та відгодівлі молодняка ВРХ, які 
забезпечують зменшення втрат та збільшення продуктивності тварин; 
• впровадження міжнародних стандартів простежуваності безпечності (НАССР); 
• підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва (яловичини)  на 
внутрішньому та зовнішніх ринках; 
• збільшення обсягів експорту яловичини; 
• залучення додаткових інвестицій та/або кредитів. 

Проект, насамперед, підтримуватиме ті пропозиції, які демонструють найкращі 
практики для подальшого поширення та застосування у майбутньому. 

Докладний опис грантового проекту наведено за посиланням: 
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-stvorennya-demonstratsijnyh-tsentriv-z-

doroschuvannya-molodnyaka-telyat 

Джерело: www.prostir.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста савойська 14,00 14,00 14,00 

Кабачок 41,00 41,00 41,00 

Капуста білоголова 4,50 5,00 5,50 

Капуста білоголова рання 20,00 20,50 21,00 

Картопля стандарт 3,00 3,20 3,50 

Морква 4,50 8,20 12,00 

Буряк столовий 6,00 7,00 8,00 

Квасоля  біла 25,00 26,00 27,00 

Огірок тепличний 25,00 27,00 29,00 

Рукола 50,00 110,00 170,00 

Гарбуз 15,00 15,00 15,00 

Помідор тепличний 38,00 39,00 40,00 

Цибуля ріпчаста жовта 3,50 4,00 4,50 

Часник 20,00 35,00 50,00 

Редиска пучок 12,00 12,50 13,00 

Салат 50,00 55,00 60,00 

Гриб печериця 12,00 19,50 27,00 

Груша 25,00 30,00 35,00 

Чорнослив   без кісточки 60,00 70,00 80,00 

Яблуко Голден 15,00 17,50 20,00 

Яблуко Гала 14,00 16,00 18,00 

Яблуко Муцу 20,00 20,50 21,00 

Яблуко Ліголь 17,00 18,50 20,00 

Яблуко Чемпіон 14,00 17,50 21,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Індича філе 130,00 130,00 130,00 

Куряча печінка 55,00 55,00 55,00 

Щука жив 115,00 115,00 115,00 

Короп  жив. 65,00 67,00 69,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 30.04.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 

2018 / № 8 (79) 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 26.04.2018 р. 

  

  

  

пшениця  

2 кл 

пшениця                  

3 кл 

пшениця              

6 кл Кукурудза Кукурудза Соя Соя 

дол. 

США / 

грн 

дол.  

США/ 

 грн 

дол. 

США / 

грн 

дол.  

 США / 

 грн 

15% 

зернова 

ГМО 

0.9% ГМО 

 

 
  

ТІС, Южий 195/ 6000 193/ 5950 188/ 5775 188/5825 178/5500 440/13600   

Транс-Сервис,  195/6000  193/ 5950 

188/ 5775 

 188/5825     419/ 12950 

Веселокутський 

КХП 193/ 5950 191/ 5900 186/ 5725 186/5775     417/ 12900 

Джерело: www.mdpu.com.ua 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 30.04.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

2018 / № 8 (79) 

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, 

дол. США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

 

 

 

 
Горох 6263 6100 6013 

Гречка 6800 7500 

Жито 1 клас 3707 

Жито 2 клас 3689 135 

Жито 3 клас 3684 134 

Кукурудза 5820 5405 5583 3850 187 180 

Льон 11250 400 

Макуха ріпакова 6700 

Макуха соєва 9750 350 

Макуха соняшникова 2250 

Нут 27000 

Овес 5000 4800 

Просо 8700 6800 

Пшениця 2 клас 5986 5384 5231 194 185 

Пшениця 3 клас 5927 5274 4864 192 220 

Пшениця 6 клас 5743 5304 5483 3700 187 

Соняшник 12196 12313 9200 

Сорго біле 4500 

Соя 12825 12879 13075 10418 416  410 

Соя без ГМО 13600 12826 13200 438 440 475 

Шрот соняшниковий 6400 

Ячмінь 5900 5081 5334 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Науково-практичний  

семінар «День саду 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва (Сучасні 

тенденції в плодовому 

розсадництві)» 

04 травня 2018 р 

Черкаська обл., 

м. Умань,                            

вул. Інститутська 1 

навчальний корпус 1. 

www.ukrsadprom.org 

Засідання Комітету 

підприємців АПК при 

Торгово-промисловій 

палаті України 

15 травня 2018 р. 

 

 

м. Київ, Торгово-

промислова палата 

України, вул. Велика 

Житомирська, 33 

(11.00 год.) 

www.ucci.org.ua 

Українська Ветеринарна 

Конференція 

15-17 травня 2018 р. 

 

м. Львів 

Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій                                       

ім. С.З. Гжицького, 

вул. Пекарська, 50 

www.vetseminar.org 

II експо-фест 

AGROSHOW Ukraine 

2018 

16-19 травня 2018 р. 

 

м. Черкаси,                                 

КП «Черкаський 

аеропорт»,                                        

вул. Смілянська, 168 

www.agroshow.com.ua 

ІХ Міжнародна 

конференція «Ягоди 

України-2018: заморозка 

та свіжий ринок» 

24-25 травня 2018 р. 

м. Дніпро, вул. 

Камчатська, 63, 

LUCIA Banquet Hall 

www.apk-inform.com 

Практична конференція  

 «Молочна ферма - 

2018» 

 

4-5 липня 2018 р 

м. Київ, Готель 

“Братислава”, 

вул. А.Малишка, 1,  

www.agrotimes.net 

Зарубіжні події 

Український 

агропромисловий та 

продовольчий форум  

31 травня 2018 р. 
Нідерланди, 

м. Амстердам 
www.strategy-council.com 

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  .  
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