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15-17 травня у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького відбувається 
Українська Ветеринарна Конференція (УВК). 

Українська Ветеринарна Конференція зібрала 
галузевих фахівців у Львові 

У вітальному слові ректор університету, професор Володимир Стибель  
відзначив, що вже протягом останніх двох століть в Галичині активно 
розвивається ветеринарна наука, а науковці львівської ветеринарної школи 
готують висококваліфікованих фахівців. 

В рамках конференції, яка проходить на базі Львівського університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького вже вруге,  
учасники почують актуальні тематичні доповіді вітчизняних науковців та 
науковців Вроцлавського природничого університету. 

Практики та менеджери ветеринарного бізнесу протягом трьох днів 
дискутуватимуть на питання розвитку  ветеринарної медицини, приймуть активну 
участь в тематичних семінарах ,  лекціях і майстер-класах. 

Bідбудеться в рамках УВК  також Міжнародна наукова конференція 
«Львівсько-Вроцлавська ветеринарна школа Львів-Вроцлав 2018» і вручення 
титулу «Doktor Honoris Causa» Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького професору 
Вроцлавського природничого університету, доктору ветеринарії Аліні Велічко. 

З розкладом конференції можна ознайомитись на офіційному сайті 
організаторів УВК: www.uvc.org.ua 
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На Львівщині презентували 

роботу Центр підтримки експорту 

10 травня у Львівській торгово-промисловій 
палаті презентували роботу Центру підтримки 
експорту. 

Із вступним словом звернувся директор Департаменту економічного 
розвитку Львівської ОДА Роман Филипів, який наголосив на збільшенні 
експорту продукції на 20%  минулоріч порівняно із  2016 роком. Крім того, за 
перші два місяці 2018 року експорт зріс вже на 21 %. На даний час, за словами 
Р. Филипівa,  понад 1000 підприємств Львівщини експортують продукцію в 
різні країни світу. 

Президент Львівської торгово-промислової палати Дмитро Афтанас 
наголосив, що ТПП надає всебічну підтримку із вивчення зарубіжних ринків і 
сприяє у пошуку партнерів. На думку Д.Афтанаса,  важливою тенденцією є 
збільшення кількості підприємств агропромислового комплексу, зокрема малих 
та середніх за розміром,  які прагнуть виходити на зовнішні ринки із своєю 
продукцією – ягодами, медом, кондитерською продукцією, насінням тощо. 

Керівник Центру підтримки експорту, віце-президент Львівської ТПП 
Володимир Коруд розповів про основні  його функції, зокрема: консультації для 
здійснення експорту до країн ЄС; сертифікати походження та експертиза, 
підтримка на світових ринках, міжнародні виставки та форуми, ділові місїі, 
тренінги та семінари, видання для експортерів,  співпраця з Комітетом з питань 
зовнішньоекономічної діяльності при Львівській ТПП, співпраця з мережею 
партнерів, підтримка пошуку  партнерів для українських компаній в 
«Європейській Мережі Підприємств» (Enterprise Europe Network). Важливим 
напрямком є пошук партнерів, клієнтів, диструб’юторів закордоном. 

Центр підтримки експорту Львівської ТПП працює за адресою: м. Львів, 
Стрийський парк,14.  
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Представники громадськості                                        

та експерти обговорили питання 

поводження з відходами 

10 травня у Львові в приміщенні ЛОДА за ініціативою ГО «Львівська 
екологічна варта»  відбулось розширене засідання комісії з питань розвитку та 
експлуатації житлово-комунального господарства Громадської ради при Львівськії 
облдержадміністрації в якому взяли участь представники органів державної влади 
області та міста Львова, депутати, керівник ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря, 
екслерти, представники громадських організацій та громадські активісти. 

Учасники засідання обговорили питання розробки регіонального плану 
управління відходами із реалізації Національної стратегії управління відходами 
до 2030 року, заходів із реалізації стратегії управління відходами Львівщини 
до 2030 року а також плани побудови комплексу переробки ТПВ у м. Львові. 

Голова комісії громадської ради Степан Зарума у вступному слові відзначив 
важливість широкого обговорення з представниками громадськості зазначеного 
суспільно важливого питання. 

Представник галузевого департаменту Тарас Зозуля надав  інформацію про 
шляхи  вирішення питання з різними видами відходів на Львівщині та зменшення 
їх впливу на довкілля, зокрема із тими, що  виникають в галузях сільського 
господарства, щорічний обсяг яких становить близько 110 тис. т. 
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Керівник ЛКП “Зелене місто” проінформував про підготовку до будівництва 
сміттєпереробного комплексу у місті Львові.  

Директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА 
Руслан Гречаник наголосив на обов’язковості дотримання екологічних 
стандартів та нормативів при здійсненні господарської, управлінської та іншої 
діяльності. Закликав представників громадськості та експертів активніше 
долучатися до процедури оцінки вплиу на довкілля.  

В рамках засідання зверталася увага на інструменти ефективного 
поводження з відходами на території області, необхілності запровадження 
кластерного підходу в управління відходами і перспективним планам 
будівництва спеціалізованих сміттєпереробних комплексів з метою ефективного 
використання ресурсного потенціалу. 

Висловили власні актуальні пропозиції і напрацювання представники 
громадських організацій Львівщини, які, на їх думку, дозволять вирішувати 
питання поводження з відходами з урахуванням найкращих європейських 
практик. 

Близько 4 годин плідної дискусії стерли деякі непорозуміння між 
представниками влади і представниками громадських організацій та заклали 
стійку основу до подальших спільних дій у плані поводження з відходами на 
засадах норм та стандартів Європейської спільноти. 

Аграрії Львівщини завершують 

посівну кампанію 

Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Львівської 
облдержадміністрації, аграрії області засіяли ранніми зерновими культурами                    
40,2 тис га (106 % до прогнозу), найбільші площі у Сокальському районі –  4,9 тис 
га та Золочівському – 4,6 тис га. 

Станом на сьогодні всіх ярих культур посіяли на площі 179,0 тис га, що 
складає 90 % до прогнозованої площі. Активно тривають роботи з посіву гречки 
та сої. 

Зокрема, гречкою засіяли вже 2,7 тис га (38 % до прогнозу), соєю – 44,5 тис 
га (81 % до прогнозу). 

Окрім того, також проводять роботи щодо захисту сільськогосподарських 
культур проти хвороб, шкідників та бур'янів. 

Зазначимо, що особливістю весняно – польових робіт цього року стали 
погодні умови. Дощі, хоч і локально, але у поєднанні із щоденними рясними 
росами дещо покращили умови росту і розвиток ранніх зернових. 
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10 травня відбулася зустріч президента компанії «Organika – Agrarius»                 
Sp.Zo.o. (Республіка Польща) Зенона Бориса та голови управи Львівської  
Аграрної палати» (Україна) Ігоря Вуйцика.  

В рамках зустрічі сторони обговорювали  питання співпраці в  реалізації 
спільних заходів стосовно промоції інноваційних стимуляторів росту і 
плодоношення рослин та індикаторів витривалості. В результаті зустрічі  було  
підписано угоду про співпраці з розвитку бізнес-освіти, ділових   
підприємницьких навичок через проведення спільних тренінгів, семінарів, днів 
поля для наших членів Палати (фермерів, сільськогосподарських виробників- 
власників земельних часток (паїв) . 

Компанія «Organika – Agrarius» (Республіка Польща) заснована в 2006 році. 
Працює за філософією:  Сільське господарство в гармонії з природою. 

Компанія ТОВ“Органіка Аграріус”(Тернопіль) в Україні є офіційним 
дистриб’юторем польської фірми «Oraganika – Agrarius» та Global Agro 
Innovations  як виробник, котрий на європейському ринку працюює вже більше 
як десять років. 

Наша компанія пропонує тільки безпечні органічні препарати, що 
обмежують негативний вплив засобів і добрив на навколишнє середовище, 
одночасно забезпечуючи рослини правильними поживними речовинами, що 
значно підвищує економічний баланс сільськогосподарського виробництва.  

Препарати NANO GRO (стимулятор росту) та Full kondycja (кондиціонер 
pH) – максимальна результативність діяльності підперта багатолітніми 
дослідженнями, а також їх висока якість. Вони у натуральний спосіб 
допомагають зростанню і розвиткові окультурених рослин також захищають їх 
перед негативними наслідками стресогенних чинників. Вони водночас в 100 % 
безпечні для людей, середовища, рослин та тварин. 

 

Сільське господарство                 
в гармонії з природою 
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NANO-GRO® – інноваційний 
стимулятор росту та плодоношення рослин. 
Це органічний та абсолютно безпечний для 
людей і навколишнього середовища 
стимулятор, створив справжній фурор                          
в аграрній сфері. Він забезпечує 
стимулювання зростання і розвиток рослин на 
трьох рівнях: 

I – стимулювання розвитку надземних 
частин рослин; 

II – стимулювання розвитку кореневої 
системи; 

III –  стимулювання стійкості рослин. 
  

Препарат Nano-Gro 
випускається у вигляді 
водорозчинних гранул і 
застосовується у вигляді водного 
розчину. 

В найближчий час 
«Organika-Agrarius» запускає 
реєстрацію в Україні нового 
продукту NANO-GRO AQUA. 

Компанія пропонує Вам свій найновіший здобуток Кондиціонер 9 в 1 Full, 
регулятор pH води з вмістом чистих фульвокислот. Це унікальний препарат, що 
знижує pH робочої рідини, дезактивує важкі метали і твердість води, підвищує 
поглинання рослиною активних речовин, має антистресову дію і це далеко не весь 
список корисних властивостей кондиціонера. На відміну від інших подібних 
засобів кондиціонер Full швидше пом’якшує воду та усуває карбонатні твердості, 
а також завдяки фульвокислотам робочий розчин має більшу клейкість, що 
дозволяє краще утримувати рідину на обприскуваних рослинах, підсилює дію 
фунгіцидів та інсектицидів. 

Кожен препарат, що входить до пропозиції компанії, пройшов ряд суворих 
випробувань і допущений до торгівлі в ЄС. 

Обираючи органічні препарати Ви захистите не тільки свій врожай,                                 
але  й свою родину. 

 

Контактна інформація: Україна, 46003 м. Тернопіль, вул. Котляревського 67, 

офіс, 8, +38 098 383 99 69, (Михайло Наваляний), www.organika-agrarius.com  

Польща, 37–700, Перемишль, Пралковце 177/1,  +4860785090,                                  

(Зенон Борис), www.agrarius.eu 
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Володимир Снітинський 

відзначив 70-ліття 

Ректору Львівського національного аграрного університету, доктору 
біологічних наук, професору, академіку НАН України, дійсному члену Академії 
вищої школи України, члену Нью-Йоркської академії наук Володимиру 
Снітинському 05 травня виповнилось 70 років. Із ювілеєм заслуженого діяча 
науки і техніки України привітав перший заступник голови Львівської ОДА 
Ростислав Замлинський. 

«Ви працюєте із молоддю, яка вже сьогодні і без сумніву в майбутньому буде 
запорукою зросту нашого економічного та аграрного  потенціалу. І ми повинні 
гордитися такими людьми, адже вони є успішними, а успішні люди творять 
успішну державу. Ваш внесок є надзвичайно важливим», – наголосив Ростислав 
Замлинський. 

Також перший заступник від імені голови Львівської ОДА Олега Синютки за 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя від Дня 
народження вручив Володимиру Снітинському почесну грамоту. 

Львівське птахогосподарство 

використовує для опалення 

пташників паливні брикети 

Птахогосподарство «Агроль» (Львівська область) для опалення пташників 
використовує паливні брикети. Компанія застосовує комбіновану систему 
опалення (газ, твердопаливні котли) та дрова. 

Про це в інтерв’ю журналу «Наше птахівництво» розповів спеціаліст із 
вирощування птиці «Агролю» Ярослав Бондарук. 

Також для економії енергоносіїв утеплили стіни всіх пташників, додав він. 
«Оскільки наше господарство є виробничим підрозділом групи компаній                                  
«D-Мікс», у структурі якої є комбікормовий завод, сучасний цех переробки 
олійних культур (соєві боби, ріпак, соняшник), як підстилку ми використовуємо 
лузгу соняшнику й частково солому», – зазначив Ярослав Бондарук. 

Із лузги власне й роблять паливні брикети для опалення пташників. «Ці 
брикети в нас купують і птахогосподарства Львівської області», – зауважив він. 

ТОВ «Агроль» було створене на базі колишньої Яворівської птахофабрики. 
Нині високотехнологічне птахогосподарство за голландськими технологіями 
щорічно вирощує понад 2 млн бройлерів. 

Джерело: www.agrotimes.net 
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За результатами роботи оперативного 

штабу на Львівщині відкрили                              

три кримінальні впровадження                     

щодо незаконного використання землі 

Для забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи 
урожаю, швидкого й ефективного реагування на незаконні дії стосовно 
протиправного захоплення майна аграріїв, надання правової допомоги в 
оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки на Львівщині 
працює оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи 
збіжжя. Відтак за результатами роботи штабу вже відкрили кримінальні 
впровадження щодо трьох компаній за незаконне володіння землею. 

Про це повідомили 5 травня під час засідання штабу у Львівській ОДА. 
Звертатись у штаб аграрії, власники земельних ділянок та орендарі 

Львівщини можуть за номером гарячої лінії 0983226573. Відтак усі звернення 
про можливе самовільне захоплення земель, або ж їх неправомірне використання, 
оперативно перевірятимуть. За результатами перевірок направлятимуть відповідні 
звернення у правоохоронні органи. 

Зазначимо, що в межах діяльності штабу на Львівщині діють мобільні точки 
доступу до надання безоплатної правової допомоги. Отримати правову допомогу 
можна: 

- Броди – 18 травня, 14:00-16:00 год; 

- Яворів – 22 травня, 11:00-13:00 год; 

- Пустомити – 25 травня, 10:00 -12:00 год; 

- Самбір – 30 травня, 14:00  - 16:00 год; 

- Городок – 1 червня, 10:00-12:00 год; 

- Перемишляни – 5 червня, 11:00-13:00 год; 

- Старий Самбір – 8 червня, 14:00-16:00 год; 

- Миколаїв – 12 червня, 10:00-12:00 год; 

- Стрий – 12 червня, 14:00-16:00 год; 

- Жидачів – 15 червня, 11:00 – 13:00 год; 

- Дрогобич – 19 червня, 14:00-16:00 год; 

- Мостиська – 22 червня, 11:00-13:00 год; 

- Буськ – 25 червня, 11:00-13:00 год. у приміщеннях районних державних 

адміністрацій. 
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Господарствам населення 

виплачуватимуть 

 дотацію за утримання 

молодняка ВРХ! 

У Львівській області завершено перший етап прийняття документів на 

дотацію за утримання молодняка великої рогатої худоби фізичними особами-

власниками тварин.  

Станом на 1 травня 2018 року відповідно до зведеної відомості поданої до 

Міністерства аграрної політики та продовольства України  в області прийнято 

документи від 125 фізичних осіб-власників тварин, які в своїх господарствах 

утримують 191 гол. молодняка. Загальна сума дотації складає – 306,6 тисяч 

гривень. 

Прийняття документів на дотацію продовжується, другий етап буде 

завершений 1 вересня 2018 року.  

Для отримання дотації власники тварин повинні подати до органів 

місцевого самоврядування наступні документи: 

- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка –  

витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з 

ідентифікації  і реєстрації тварин; 

- копію паспорта особи – власника тварини; 

- копію довідки  або договору про відкриття рахунку в банку; 

- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини. 

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання із 

наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі: за 

досягненням віку 4 місяці  – 300 гривень за голову, 8 місяців – 700 гривень, 12 

місяців – 1 500 гривень. Загалом при досягненні молодняком 12 місячного віку 

кожен власник тварини може отримати 2500 гривень. 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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Учасники Всеукраїнського молодіжного 

форуму відповідального лідерства 

допомагали фермерам Львівщини 

На Львівщині 4-6 травня відбувся  Всеукраїнський молодіжний форум 
відповідального лідерства.  

У другий день форуму, організатори ознайомили учасників з поняттям 
волонтерства, роботою у сільському господарстві, а також функціонуванням 
малого та середнього агробізнесу України, зокрема Львівщини. 

Відтак, молодь допомагала на фермерських господарствах області – зокрема, 
у Жовківському, Кам’янко-Бузькому, Пустомитівському і Радехівському районах. 

За словами організаторів, такий досвід є корисним для учасників форуму, 
адже вони мають змогу розвивати свої навички роботи у команді та фізичні якості, 
краще познайомитися один з одним, практикувати та розвивати комунікативні 
навички. 

Джерело: www.loda.gov.ua 

 Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА запрошує усіх 
бажаючих прийняти участь у роботі «Молочного форуму 2018», який проходитиме 
23-24 травня 2018 року  на території Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (м. Львів,                                    
вул. Пекарська, 50). 

Під час роботи  форуму  учасники  зможуть  отримати сучасні знання і 
успішний досвід щодо реальної молочної кооперації, сімейного фермерства, 
шляхів досягнення ефективності на середніх та великих молочних фермах,  
інформацію про фінансову підтримку з державного та обласного бюджетів. А 
також  учасники форуму зможуть взяти участь у майстер класі -  «Шлях до успіху 
молочної ферми - ТзОВ “Молочні ріки”, ярмарку, конкурсах, дегустація молочних 
продуктів, демонстраційних візитах до сімейних ферм, в кооперативи, місця 
доїння на пасовищі, сучасне виробництво високопоживного сіна і сінажу, 
екскурсіях.      

За більш детальною інформацією просимо звертатись за телефонами: 
тел./факс: (032) 252-04-49, тел./факс: (032) 244-18-88 (багатоканальний).
  

«Молочний форум 2018»  у  Львові 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

«Молочний форум 2018»  у  Львові 
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Джерело: www.lcci.com.ua 

IV Міжнародна конференція 

           “СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ” 

Цьогорічною робочою темою є напрацювання спільних цінностей між бізнесом, 
освітою, державними установами та громадськими організаціями. 

 
Тематичні напрями конференції: 

• CSR контра CSV: у чому відмінність? 
• Як розуміти та створювати спільну цінність? Екосистема спільних цінностей 
• Нове обличчя бізнесу: як звітують українські компанії? 
• Бізнес та професійна освіта як база створення спільних цінностей. 
• Практичні поради / кейси українськиї компаній та профільних організацій. 

Запрошуємо до участі партнерів, експертів, інформаційних партнерів та 
учасників. 

Місце проведення: 07 червня 2018 року, Дзеркальна зала Львівського 
національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької (Проспект 
Свободи, 27,  м. Львів, Початок  о 10.00 г.  Реєстрація: з 9.30 г.  

Контактна особа: Юрій Булик 
Львівська ТПП, Стрийський парк, 14, м. Львів, 79011. 
Тел..: + 38 032  295 63 17 
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua 

https://lcci.com.ua/events/iv-mizhnarodna-konferenciya-socialna-vidpovidalnist-biznesu/kjuj/
https://lcci.com.ua/events/iv-mizhnarodna-konferenciya-socialna-vidpovidalnist-biznesu/kjuj/
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Джерело: www. farmday.com.ua/ 
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Звернення  

до членів Львівської Аграрної палати 

Львівська Аграрна палата упродовж трьох років 
видає електронний інформаційний бюлетень, а також на 
паперових носіях газету «Вісник АгроФорум», у яких 
поширює успішний досвід  роботи землевласників та 
фермерів Львівщини – членів Палати. Вимогою  часу 
сьогодні стає побудова ефективних механізмів 
взаємозв’язку на рівні територіальних громад в кожній 
сільській громаді.  

Спільні заходи стосовно діяльності нашої організації, повинні бути 
сконцентровані на системному захисті прав земельної власності селян та 
підтримки нішевих культур з географічними зазначеннями у кожній сільській 
територіальній громаді. 

Для  реалізації цієї мети уповноваженим у районах  слід  провести детальний  
моніторинг щодо спадкоємців померлих власників земельних паїв, щоб в повній 
мірі забезпечити збереження їх прав і свобод та охорону спадкового права на 
земельну частку (пай). Уповноважений має виступити в ролі «тимчасового 
повіреного управителя» до моменту реєстрації права власності  спадкоємцем,                          
чи визнання спадщини відумерлою.   

При виявлені порушень земельного законодавства, самовільного 
використання або захоплення земель пайового фонду, який не належить  до земель 
територіальних громад, слід негайно інформувати Управу Аграрної Палати. Адже 
з прийняттям Закону 3 квітня 2018 року № 2379-VIII про внесення змін до Закону 
України “Про добровільне об'єднання територіальних громад” щодо 
добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних 
громад міст обласного значення, з моменту припинення повноважень сільського, 
селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 
територіальної громади, повноваження сільського, селищного, міського голови 
об’єднаної територіальної громади поширюються на територію територіальної 
громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади”, а відтак 
визнання спадщини відумерлою набуде у приміській зоні ще більшої грошової 
вартості. 

Наступним не менш знаковим та ефективним механізмом відродження 
нашого села має стати підтримка нішевих культур у кожній територіальній 
громаді, де працездатне населення втрачає джерела доходу. Вирішенням проблеми 
має стати спеціалізація малих особистих селянських та  фермерських господарств 
на виробництві та експорті нішевої продукції, що дає можливість уникнути 
нерівної конкуренції з агрохолдингами та розширити ринки збуту в умовах 
звуження внутрішнього сегменту.  
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Ця робота дозволить  відшукати у кожному районі декілька десятків 
сільськогосподарських культур, продуктів харчування, що відповідають всім 
міжнародним стандартам, заслужили довіру споживача, пов’язані з конкретною 
територією. 

Наступним етапом має стати  отримання  назви  культури (продукту)                        
з географічною  індикацією, проведення реєстрації її товарного знаку, 
популяризація у ЗМІ.  

Як приклад можна назвати сири в тому числі овечі та козячі, карпатський 
мед, стрийську квасолю «ясько», румбамбар, Раковецьку столову цілющу 
джерельну воду, винні настоянки, монастирські чаї з лісового різнотрав’я, 
куликівські ковбаси,  солене сало, узвар, вареники з вишнею, крученики з 
чорносливом та підливкою білих грибів, тощо, за умови, що вони чітко 
окреслені географічною зоною та місцем виробництва та /чи виробника. 

Аграрна Палата буде дуже уважно ставляться до встановленої динаміки та 
пропонуватиме владі для впровадження методи підтримки для тих виробників, 
які прагнуть до якості їх виробництва та валоризації своїх товарів.  

 Потрібно, щоб місцева динаміка розвивалася по всій території не тільки 
Львівщини, а паралельно з національною структурою з питання про підтримку 
розвитку системи географічних зазначень в Україні. Перші позитивні результати 
можуть мати хороший внутрішній, а згодом і експортний потенціал за умови 
інформаційної підтримки через нашу газету «Вісник АгроФорум», 
маркетингової підтримки та правового захисту з боку експертів-дорадників 
Палати, перетворити нішу географічних зазначень таких продуктів на аграрну 
політику на національному рівні. 

Потенціал подібних товарів потрібно аналізувати, конкретизувати і 
формувати таку стратегію їх позиціонування та просування, яка дозволить 
максимізувати зусилля бізнесу і розкрити потенціал цих товарів для  широкого 
кола покупців, як всередині країни, так і за кордоном. 

 Слід відзначити ще одну важливу характеристику товарів з географічної 
індикацією, яка полягає в тому, що виробництвом таких товарів часто 
займаються групи малих (сімейних, родинних) і середніх підприємців, а значить, 
для просування колективних товарних знаків потрібно об'єднання зусиль 
виробників, на взірець кооперації або Асамблеї.  

За прикладом європейських об’єднань Aграрних палат, така Асамблея могла 
б мати на меті просування товарів та дотримання заявлених стандартів 
якості. Об’єднання виробників отримували б  правовий захист своєї 
інтелектуальної власності, використовували колективні товарні знаки,  захищені 
від використання  недобросовісними виробниками. Такий  правовий захист 
служив би інтересам як виробників, так і споживачів товарів з географічної 
індикацією.  
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Поряд з географічною індикацією, в Європі використовуються поняття PDO 

(захищена назва місця походження), PGI (захищений географічний 

вказівник) і TSG (гарантія традиційності).  

Також, ведуть облік і правовий захист способів виробництва, рецептури, 

традицій і т д. На думку наших експертів, це дуже цікавий напрямок, який 

повинен бути проаналізовано і використано для формування практики 

українського законодавства щодо захисту інтелектуальної власності та 

колективних торгових знаків. 

       Деякі товари з географічної індикацією в Україні вже є, але, звичайно ж, 

сьогодні складно або навіть неправильно говорити про те, що потенціал товарів 

з найменуванням місця виробництва реалізований. Нам здається, що потрібна 

набагато послідовніша робота на внутрішньому ринку. Слід знайомити 

споживача з цими товарами, забезпечити дотримання заявлених стандартів 

якості і забезпечити захист інтелектуальної власності на користь місцевих 

виробників. В даний час потрібно провести відбір заявок від кожної ОТГ на 

розгляд  продуктів з високим комерційним потенціалом, для включення їх в 

обласну програму підтримки. Підтримка повинна бути, в першу чергу, в 

розробці програми взаємодії органів виконавчої влади та делегуванні Асамблеї 

Аграрних палат повноважень з управління проектами промоції товарів з 

географічної індикацією Це повинен бути центр, куди можна було б звертатися з 

питаннями, що стосуються продуктів з географічної індикацією, який взаємодіяв 

б з іншими міжнародними організаціями, зокрема, з питань юридичного захисту 

українських торгових знаків на зовнішніх ринках. Умови роботи такого 

проектного офісу ще належить визначити, але здається, що такий центр 

експертизи повинен бути і цей центр повинен бути відносно незалежний від 

поточних чинників. 

       Важливим фактором успіху є самоорганізація виробників, аналогічно  як і в 

європейському форматі СОРА-СОGECA. Об'єднання виробників повинні зіграти 

важливу роль з внутрішнього контролю заявлених стандартів і дотримання 

спільних інтересів виробників товарів з географічної індикацією. У підсумку, 

така самоорганізація буде діяти в інтересах всіх учасників ринку, додасть довіри 

у відносини виробників, споживачів і держави. 

 

Автор: Ігор Вуйцик (голова Управи Львівської Аграрної палати) 
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№ 

Код Товар 

Очікувана 

вартісь,  

тис грн 

Кінцевий термін 

подання  
Найменування замовника 

1 
509fa6d7f0fb48f3998c275f77f71b28 Картопля 130 17 травня 2018 Роздільський дитячий будинок-інтернат 

2 

f8709504e5b94802997fcf22b5c8bfd3 
Фрукти 

 
11 17 травня 2018 Роздільський дитячий будинок-інтернат 

3 

927a32961412461db339baef1ee16b29 Яйця курячі 27,9 18 травня 2018 

Комунальний заклад Львівської обласної 

ради "Грушківський психоневрологічний 

інтернат 

4 
 b04290a7c4284baf8213de4ae9923351 Картопля рання 

378 

 

18 травня 2018 

 

Управління освіти Ужгородської міської 

ради 

5 

7f23b6bc0ef745268e71873246d8c7f4 Картопля рання 540 21 травня 2018 
Управління освіти і науки Тернопільської 

міської ради  

6 
036bc079776540fc8c16e8b07f77f9df 

Овочі, фрукти та 

горіхи 
687 23 травня 2018 

Центр медичної реабілітації та 

санаторного лікування "Трускавецький" 

7 

494bf6039a09443c94e9172a9bdaa6d6 
Овочі, фрукти та 

горіхи 
320 23 травня 2018 

Управління освіти Коломийської міської 

ради 

8 
99cdbf72edfb4716b271f3af17cb50ce 

Овочі, фрукти та 

горіхи 
263 26 травня 2018 Відділ освіти Свалявської РДА  

9 

e823373a272f42cc88b133a828a2142e 
Овочі, фрукти та 

горіхи 
380 28 травня 2018  

Державний вищий навчальний заклад 

"Національний лісотехнічний університет 

України" 

10 

dc8952e5ebdd46a19d22ad45e09da8fe 

Буряк, морква, 

огірки, капуста 

(ранньої стиглості) 

172 29 травня 2018 

Державний заклад "Дитячий 

спкціалізований (спеціальний) санаторій 

"Джерело" Міністерства охорони здоров'я 

України 

11 

69b815ab731748d1b90a63eab37d0fdf 
Картопля ранньої 

стиглості 
216 29 травня 2018 

Державний заклад "Дитячий 

спкціалізований (спеціальний) санаторій 

"Джерело" Міністерства охорони здоров'я 

України 

12 

5b90c7f723274b69bcfbb0b57ec500e3 Яйця  курячі 235 11 червня  2018 
Регіональна філія «Львівська залізниця» 

ПАТ «Українська залізниця» 

Інформація для агровиробників Львівської області  

про актуальні тендерні пропозиції  в системі «РroZorro» 

Джерело: www.prozorro.gov.ua 

Джерело: www.loda.gov.ua 

Для аграріїв області діє                  

Гаряча лінія щодо незаконного 

використання земель 

Для забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи 
урожаю, швидкого й ефективного реагування на незаконні дії стосовно 
протиправного захоплення майна аграріїв, надання правової допомоги в 
оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки на Львівщині 
працює оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи 
збіжжя. Звертатись у штаб аграрії, власники земельних ділянок та орендарі 
Львівщини можуть за номером гарячої лінії: 0983226573, 0975497118.  
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Джерело: www.minagro.gov.ua 

Контроль за безпечністю харчування в закладах освіти з 20 вересня 2019 року 
буде здійснюватися за новими правилами. Зокрема, найважливішим 
нововведенням для операторів, які надають послуги харчування, стане 
запровадження системи НАССР. Така вимога передбачена Законом України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Закон набув чинності 20 вересня 2015 року, реалізація якого запровадить 
систему державного контролю на всіх етапах виробництва та обігу харчових 
продуктів – «від лану до столу». 

Окрім впровадження системи НАССР, суб’єкт господарювання, який надає 
послуги харчування в закладах освіти, повинен бути внесений в Державний 
реєстр потужностей операторів ринку (або, у разі необхідності, отримати 
експлуатаційний дозвіл). Також оператор ринку повинен мати можливість 
встановити інших операторів ринку, які постачають йому харчові продукти, тобто 
забезпечити простежуваність. 

З метою надання можливості операторам ринку переорієнтуватись на нові 
вимоги було визначено перехідні періоди. Так, для потужностей, у складі яких є 
необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей),            
– через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону –                        
з 20 вересня 2017 року. 

Для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі 
яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих 
потужностей), – через чотири роки – з 20 вересня 2018 року. 

Для малих потужностей встановлено перехідний період в п’ять років –                         
з 20 вересня 2019 року. В переважній більшості суб’єкти господарювання, які 
надають послуги харчування в освітніх закладах відносяться саме до цієї 
категорії. 

Оскільки для малих операторів ринку такі вимоги є новими та потребують 
додаткових роз’яснень, Мінагрополітики спільно з Проектом ЄС «Вдосконалення 
системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» проводить серію 
семінарів в регіонах на тему «Обов’язки операторів ринку. Вимоги законодавства 
до закладів громадського харчування та малих виробників. Гнучкий підхід». 

У Львівській області семінар відбудеться 05 червня 2018 року.  
Контактна особа: Департамент агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації, Катерина Олинець, тел.: (032)2355623. 

У червні на Львівщині розкажуть про вимоги 

законодавства до закладів громадського 

харчування та малих виробників 
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Оновлено умови одержання 

житлових субсидій селянам-

виробникам молока 

Уряд зробив важливий крок на шляху до монетизації субсидій. 
Передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть 
видаватися живими грошима, які в результаті ощадливого використання 
енергоресурсів можна буде використати на свій розсуд. 

Раніше при розрахунку розміру субсидії органи соцзахисту брали до уваги 
100% доходів від здачі молока селянами. Це заганяло сільський молочний бізнес в 
тінь, розвело чимало посередників, які скупляти молоко на чорному ринку                         
й перепродували його вже переробним підприємствам. 

Тепер органи соцзахисту враховуватимуть лише 30% доходів від реалізації 
молока молокопереробникам. В Мінсоцполітики вважають, що це сприятиме 
розвитку фермерства й належному утриманню худоби. 

 

Джерело: www.teplo.gov.ua 
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Джерело: www.agropolit.com 

Потенційно під прицілом рейдерів перебувають 10-15% договорів оренди на 
сільськогосподарську землю. Таку статистику озвучила заступник міністра юстиції 
з питань державної реєстрації Олена Сукманова в інтерв’ю AgroPolit.com, 
коментуючи результати впровадження механізму автоматичного обміну даними 
між реєстром майнових прав і Державною службою України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (Держгеокадастром). 

Її  рекомендація всім орендарям: допоки не з’явився потенційний конкурент, 
зробити аудит реєстрації всіх договорів оренди сільскогосподарської  землі. 

“Це зніме багато запитань. Комісія при Мін’юсті не завжди розуміє при 
розгляді цих справ, на чиєму боці правда, але ми їх розглядаємо на базі порушень 
процесу реєстрації власності. Власникам раджу: пам’ятайте, що, де і з ким ви 
підписали, майте оригінали документів на руках, уважно читайте, звертайтеся до 
юристів і ніколи нічого не підписуйте під тиском, або не читаючи”, – сказала Олена 
Сукманова. 

Вона зазначила, що антирейдерські штаби виявили дві схеми рейдерських 
атак. 

“Є два моменти. Перший, часто так зване рейдерство – це результат 
застосування юридичних інструментів, з використанням певних «дірок» у 
законодавстві. За попередню каденцію штабів отримали близько 500 звернень. 
Тільки 130 з них мали певні ознаки рейдерства (йшлося про незаконну 
перереєстрацію підприємств, внутрішні корпоративні конфлікти тощо). Решта – 
типові звернення, які були і раніше (не поділена межа, самозахоплення земельної 
ділянки, внутрішні конфлікти між сусідами, за спадщину і так далі). Це так звані 
традиційні суперечки. З одного боку, це плюс, бо такі випадки не є чистим 
рейдерством, але з іншого – вони також приводять до фізичних сутичок”, – 
зазначила заступник міністра. 

Також робота штабів, за її словами, показала типову схему у земельних 
відносинах, яка слугувала базою для 80% всіх рейдерських заяв за 2017 рік до 
штабів. 

“Це подвійна реєстрації земельних ділянок. Левової частки цих проблем не 
було б, якби власники земельних ділянок відповідальніше ставилися до 
оформлення документів. Це – головна причина конфлікту між двома орендарями: 
наявним і потенційним, який хоче захопити земельну ділянку. Цей другий у 
«шахматному порядку» обирає декілька власників земельних ділянок, 
домовляється з ними про перепідписання договорів оренди землі, далі ці люди чи 
їхні представники (за довіреністю) подають скаргу до Комісії і договори оренди з 
попереднім власником скасовуються”, – наголосила О. Сукманова. 

В зоні рейдерського ризику –                       

10-15% всіх договорів оренди землі 

https://agropolit.com/interview/440-olena-sukmanova-moya-meta-na-tse-rik-schob-antireyderska-komisiya-pripinila-svoye-isnuvannya
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KUHN і Агропросперіс Банк 

уклали вигідну програму 

кредитування купівлі агротехніки 

02 травня 2018 року Агропросперіс Банк і КУН-Україна підписали 
партнерську угоду про кредитування купівлі агротехніки KUHN малими і 
середніми агровиробниками.  

Ключовими перевагами партнерської програми є тривалий термін 
фінансування – до 7 років, а також швидкість прийняття рішення – не більше 3-5 
робочих днів. Доступна дана програма для аграріїв з площею земель всього від 
100 га.  

«Я впевнений, що наші програми з Агропросперіс Банком будуть мати 
великий попит. Останні 3-4 роки сільгоспвиробники з земельним банком до 1,5 
тис. га активізувалися в плані придбання техніки, яка вимагає значних інвестицій. 
Програма поширюється на всіх дилерів КУН-Україна», – каже Асад Лапш, 
генеральний директор КУН-Україна. «З Агропросперіс працюємо давно. У 
минулому році була проведена велика програма тестування техніки на полях 
виробничих компаній Групи Агропросперіс. Не так вже й багато банків в Україні 
спеціалізуються на агробізнесі». 

 За словами голови правління Агропросперіс Банку Сергія Щепанського 
основні умови, які цікавлять клієнта, це терміни та вартість. «Ми пропонуємо 
максимальний термін – до 7 років, при тому, що середній термін фінансування на 
ринку – 5 років. Завдяки нашій програмі ставки по кредиту будуть нижче, ніж 
звичайні банківські по фінансуванню техніки. Ми будемо активно розвивати 
партнерські програми з КУН, тому що зацікавлені в тому, щоб наші клієнти 
працювали на хорошій техніці», – повідомив Сергій Щепанський. 

Джерело: www.ap-bank.com 

На Львівщині відбудеться 

Українсько-польський бізнес-форум 

17 травня у Львові відбудеться Українсько-польський бізнес-форум. 
Учасники Форуму матимуть змогу безпосередньо ознайомитися з 
особливостями виробничого процесу на провідних підприємствах Львівщини, 
обговорити особливості бізнес-клімату регіону та України загалом, а також 
налагодити партнерські відносини з представниками влади і бізнесу. 

За додатковою інформацією щодо участі в заході потрібно звертатись до 
управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації за 
телефоном: (032) 261-20-40 та/або на електронну адресу: invest.loda@gmail.com 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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З  1 червня  2018 року в Україні буде запущено платформу Tradomatic –  
онлайн-сервіс торгівлі через основні Чорноморські порти та термінали 
пшеницею, ячменем, кукурудзою, соєю, ріпаком і соняшниковою олією між 
великими господарствами та трейдерами, як місцевими, так і 
транснаціональними. Такий сервіс зацікавить багатьох, але як він працює, і чи є 
безпечним?  

 Першим кроком є безкоштовна реєстрація за посиланням 
www.tradomatic.io. Для зменшення комерційних ризиків юридичний відділ 
Tradomatic проводить KYC (Know your customer – англ., «знай свого клієнта», 
ред.), перевірку особистості та компанії нового користувача, і тільки після цього 
дає йому повний доступ до платформи. 

Завдяки зрозумілому та багатофункціональному інтерфейсу платформи, 
серед загальної пропозиції обраного товару користувач має можливість миттєво 
знайти оптимальний варіант відповідно до ринкової ціни, періоду поставки, 
порту та базису тощо. Варто відзначити, що всі пропозиції цін на платформі є 
твердими.  Обговорення подробиць контракту проходить онлайн. Платформа дає 
змогу легко корегувати ціну, якість, умови поставки та оплати. Укладання 
контрактів між користувачами відбувається в одне натиснення.  

Після досягнення домовленості учасникам (та за потреби – також їхнім 
колегам) надсилається підтвердження угоди, опис домовленостей, а також 
заповнений контракт у форматі PDF. Контракт, укладений на платформі, є 
аналогічнім брокерському та повністю відповідає вимогам FOSFA (Федерація 
асоціацій торгівлі олійними культурами, насінням і жирами)/GAFTA 
(Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами). Положення контракту 
рівнозначно захищають продавця і покупця. Конфіденційність угоди 
забезпечена провідними технологіями end-to-end шифрування (тільки учасники 
спілкування мають доступ до повідомлень – ред.) та алгоритмом AES256, які 
сьогодні використовують сервіси Skype, Viber, WhatsApp тощо.  

Вартість заключення контрактів на платформі Tradomatic буде приблизно 
втричі меншою за традиційний варіант роботи через брокера.  

Зберігання та обробка персональних даних на платформі відбуваються 
згідно закону України «Про захист персональних даних», закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Європейської конвенції «Про захист фізичних 
осіб при автоматизованій обробці персональних даних», а також відповідають 
ISO/IEC 27007: 2011 «Information technology –  Security techniques – Guidelines 
for information security management systems auditing».  

  

Незабаром в Україні запрацює 

інноваційна онлайн-платформа 

Tradomatic  
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Платформа Tradomatic пройшла аудит міжнародної юридичної компанії AGA 
Lawyers та відповідає нормам англійського права.  

Паралельно з оперативним моніторингом «попиту-пропозиції» користувачі 
також отримуватимуть актуальні новини, аналітику та прогнози ринку. 

 Tradomatic можна використовувати як на ПК так і на мобільних носіях, після 
встановлення відповідного додатку з App Store, чи Google Play. Після офіційного 
запуску 1 червня 2018 року та до 15 серпня користування платформою буде 
безкоштовним.  

 Новий формат взаємовідносин «виробник-трейдер», який пропонує 
Tradomatic, покликаний підвищити ефективність торгівлі, зменшити ризики 
операцій, а також зберегти гравцям аграрного ринку частину прибутків і такий 
дорогоцінний сьогодні час.  

Джерело: www.agro-business.com.ua 

ДПЗКУ почала використовувати 

аграрні розписки 

З метою вдосконалення процедури співпраці з вітчизняними 
сільгоспвиробниками в рамках форвардної програми (закупівля зерна 
майбутнього врожаю), Державна продовольчо-зернова корпорація України почала 
використовувати систему аграрних товарних розписок. 

Умовами аграрної товарної розписки є обов’язкова поставка 
товаровиробником узгодженої сільськогосподарської продукції Держкорпорації. 
Попередню оплату виробник отримує навесні, а Поставку продукції здійснюється 
восени. 

В даному випадку аграрна розписка суттєво зменшує ризик невиконання 
сторонами своїх зобов’язань за договором поставки зерна майбутнього врожаю. 

Починаючи з цього року, Державна продовольчо-зернова корпорація України 
планує перевести більшість сільгоспвиробників, що приймають участь у 
форвардній програмі, на аграрні розписки, що, в свою чергу, забезпечить більшу 
надійність ДПЗКУ та прискорить процедуру погодження та отримання 
попередньої оплати виробником за зерно майбутнього врожаю. 

Таким чином, ДПЗКУ зацікавлена в участі проекту впровадження аграрних 
розписок в Україні та намагатиметься надавати вітчизняним сільгоспвиробникам 
більше дієвих можливостей фінансування їх агробізнесу. 

Джерело: www.pzcu.gov.ua 
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Джерело: www.menr.gov.ua 

Україна щороку втрачає близько 20 млрд. грн.  

унаслідок деградації ґрунтів  

Україна входить до першої десятки країн світу з найбільшою кількістю 
орних земель. Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів України 
Остап Семерак, відкриваючи перше засідання Координаційної ради з питань 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням, створеної Урядом у 2017 
році. Він зазначив, що площі орних земель в Україні становлять 32,5 млн.га та 
найбільше піддаються деградаційним процесам. “Україна у світі є 44 за площею 
материкової території. Водночас згідно даних міжнародної організації ФАО ми 
посідаємо 9 місце за площею орних земель, – сказав Остап Семерак. У цьому 
рейтингу Україна поступається лише США, Китаю, Індії, Росії, Канаді, Нігерії, 
Бразилії та Австралії. “Зараз ми констатуємо, що в Україні наявна 
незбалансована структура земель із значним перевантаженням 
сільськогосподарських угідь і майже не проводяться заходи, які б протистояли 
деградаційним процесам грунтів. На жаль, аграрний сектор в Україні все ще не 
можна назвати екологічним”, –  пояснив Остап Семерак.  

При цьому він зазначив, що через деградацію ґрунтів збитки, які 
спричинені недоотриманням сільськогосподарської продукції, оцінюються 
науковцями у понад 20 млрд.грн/рік.  

“Наслідки для довкілля оцінити набагато складніше. Через деградацію 
ґрунтів та опустелювання ми втрачаємо не лише біорізноманіття, але й водні 
об’єкти. Зокрема, малі річки”, – пояснив Остап Семерак, зазначивши, що 
нинішня модель управління землекористуванням спричиняє також близько 25% 
викидів парникових газів.  

Він нагадав, що протягом останніх трьох років Україна вперше за всі роки 
незалежності отримала системні документи національного рівня, які визначають 
подальшу державну політику в боротьбі з деградацією земель та 
опустелюванням. “Україна розробила Концепцію та план дій щодо боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням. Торік було створено нашу 
Координаційну раду. Зараз маємо схвалити національні завдання щодо 
досягнення нейтрального рівня деградації земель, щоб Україна могла 
приєднатися до міжнародних процесів боротьби з опустелюванням, а також 
інтегрувати національний план дій у регіональні природоохоронні програми”,                   
–  резюмував Остап Семерак. 

 За результатами засідання Координаційної ради підготовлено пропозиції та 
рекомендації до протидії процесам деградації земель, що загрожують 
національній продовольчій безпеці та водопостачанню в країні, а також щодо 
поліпшення подальшого виконання Національного плану дій щодо боротьби з 
деградацією ґрунтів та опустелюванням. Вони будуть надіслані Кабінету 
Міністрів, профільним Комітетам парламенту, науковцям та міжнародним 
партнерам, які допомагають Україні у вирішенні даної проблеми.  
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Джерело: www.minagro.gov.ua 

Почався прийом заявок від фермерів  

на отримання кредиту до 500 тисяч гривень  

Розпочався прийом заявок до участі в конкурсі на отримання фінансової 
підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам». Про це повідомляють в «Українському державному 
фонді підтримки фермерських господарств» (Укрдержфонд). Прийом заявок 
триватиме до 27 травня.  

«Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у 
розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо 
повернення бюджетних коштів на строк до 5 років. Загальна сума коштів, що 
будуть розподілені, становить 43,1 млн. гривень», –  заявили у фонді.  

 В Укрдержфонді зауважили, що до участі в конкурсі допускаються всі 
фермерські господарства крім тих, які мають заборгованість перед цим фондом та 
його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено 
справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких 
виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання 
бюджетних коштів. 

Конкурс проводиться в два етапи:  
-Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визначення переліку 

фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки – 
проводиться регіональними комісіями Фонду (за адресами регіональних відділень 
Укрдержфонду).  

-Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що 
отримали право на одержання фінансової підтримки – проводиться конкурсною 
комісією з питань надання фінансової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ, вул. 
Б.Грінченка, 1).  

«Заявки та документи для участі в конкурсі подаються з 27.04.2018 р. по 
27.05.2018 р. до регіональних комісій керівником фермерського господарства 
особисто або уповноваженою особою, а також надсилаються рекомендованими 
листами на адреси регіональних відділень Укрдержфонду. Заявки, що надійшли 
після закінчення строку їх подання, не розглядаються», – йдеться у повідомленні.  

З переліком документів, які подаються для участі у конкурсі, передбачений п. 
8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами) 
можна ознайомитись за посиланням.  
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Джерело: www.agravery.com 

Мед в Україні цього року буде дорогим  

Цього року мед в Україні може подорожчати через загибель бджіл. Про це 
повідомила Наталія Сенчук, голова спілки пасічників Полтавської області. 
Причиною цьому послугували погодні умови березня, які привели до загибелі 
великої кількості бджолосімей у господарствах.За її словами, цієї зими загинуло 
близько 20% бджолосімей, на 10% більше, ніж минулого року.  

«Бджоли заслабли у березні. Всі знають, які у березні були снігопади. Взимку 
снігу не було, а у березні то плюсова температура в 5 градусів, то 10 морозу.                      
А бджолам такий перепад температур дуже шкодить», – говорить Геннадій Кащук, 
пасічник з 35-річним стажем з села Калашники Полтавського району.  

За його словами, найбільших збитків понесли пасіки, що тримають десять і 
менше бджолиних сімей. Тепер на придбання однієї бджоло сім’ї господарям 
потрібно витратити близько трьох тисяч гривень. 

 Крім того, за словами Н. Сенчук, ці сім’ї скоріше за все не встигнути 
нароститися до початку цвітіння білої акації, що значить, що першого меду буде 
дуже мало. Не надто швидко бджолині сім’ї зможуть підготуватися і до головного 
взятку, який буде після акації. Отже, пасічники отримають меншу кількість меду і 
його ціна, відповідно, підвищиться.  

«Якщо звичайний рядовий мед з різнотрав’я та соняшнику минулого року 
продавали щонайменше за 100 грн/л, то цього року мінімальна його ціна 
становитиме 130 грн/л. Перші ж меди, які коштували 250 грн/л, цього року будуть 
щонайменше по 300-350 грн», – говорить Н.Сенчук.  

ТОВ «ФруТек, професійний український розсадник на Вінниччині, який 
вирощує оздоровлений і сертифікований матеріал ягідних культур, 
реалізовуватиме саджанці на умовах фінансової аграрної розписки. 

Зокрема, ТОВ «ФруТек» пропонує на умовах фінансової агророзписки: 
– сертифікований матеріал суниці садової від італійського розсадника 

Маццоні, який «ФруТек» представляє в Україні. 
– садивний матеріал малини, який «ФруТек» вирощує по ліцензії на власних 

потужностях в Україні.  
Терміни постачання садивного матеріалу малини – з початку липня до 

вересня (необхідні сорти/кількість теж бажано резервувати заздалегідь). 

Джерело: www. ukrsadprom.org 

ТОВ «ФруТек» реалізовуватиме 

садивний матеріал на умовах 

фінансової агророзписки 
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Джерело: www.consumer.gov.ua 

Авіаоброблення полів пестицидами та 

агрохімікатами можуть здійснювати лише 

сертифіковані авіакомпанії 

В Україні триває період інтенсивного застосування хімічних засобів захисту 
сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, в тому числі й за 
допомогою авіаційного методу внесення препаратів. Тому важливим є питання 
необхідності дотримання регламентів під час виконання авіаційно-хімічних робіт 
та недопущення не сертифікованих суб’єктів авіаційної діяльності для 
проведення таких робіт з метою уникнення негативних наслідків здоров’ю людей 
і довкіллю. 

Звертаємо увагу на те, що згідно з інформацією, наданою Державною 
авіаційною службою України (лист від 06.04.2018 р. № 1.14-4126-18), у 
відповідності до п.2 ст. 108 розділу XIV Повітряного кодексу України суб’єкт 
господарювання для виконання авіаційно-хімічних робіт повинен мати чинний 
Сертифікат експлуатанта відповідно до Правил сертифікації експлуатантів, 
затверджених наказом Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки 
авіації від 20.09.2005 р. № 684, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
22.12.2005 р.  за № 1545/11825. 

Перелік авіакомпаній, які мають Сертифікат експлуатанта з 
експлуатаційними специфікаціями на виконання авіаційно-хімічних робіт, 
зазначено на офіційному сайті Державної авіаційної служби України 
(www.avia.gov.ua). 

Під час виконання авіаційно-хімічних робіт суб’єкт господарювання повинен 
дотримуватись вимог Правил організації та виконання хімічних робіт у 
сільському та лісовому господарстві, затверджених наказом Мінтрансзв’язку 
України від 22.12.2006 p. № 1179, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
28.03.2007 p. за № 286/13533. 

Разом з тим наголошуємо, що при виконанні авіаційно-хімічних та інших 
робіт із використанням засобів захисту рослин сільгоспвиробники повинні 
дотримуватись норм та регламентів, зазначених в «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», а також - вимог 
«Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і 
агрохімікатів у народному господарстві України» і «Державних санітарних 
правил транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному 
господарстві». 
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Джерело: www.kurkul.com 

Джерело: www.agrotimes.net 

З ініціативи Української горіхової асоціації в Дніпропетровській області 
створено горіхово-медовий інноваційний кластер. Кластер об’єднав підприємства 
малого і середнього бізнесу зі сфер горіхівництва і бджільництва. 

Головна мета кластера – захист інтересів своїх членів, зниження собівартості 
виробничих процесів і спільне просування продукції і послуг. 

Наразі до горіхово-медового інноваційного кластера приєдналися пасічники, 
горіховоди, переробники, експортери, а також аграрний університет, одна з 
програм якого містить курс лекцій з даного напрямку», – ідеться в повідомленні. 

Найближчим часом до кластеру планують приєднатися фінустанови, заклади 
громадського харчування, підприємства торгівлі та кондитери. 

Організатори кластера бачать безліч переваг в такому об’єднанні. Воно 
дозволяє учасникам не тільки мати загальну техніку, склади, холодильне і 
переробне обладнання, спільно за більш вигідною ціною закуповувати засоби 
захисту горіхових насаджень і бджіл, а й в подальшому організувати свої мережі 
прямих продажів і спільний маркетинг. 

На прохання партнерів асоціації, проект створення такого кластера готується  
у Львівській та Вінницькій областях. 

 

В Україні створили 

 горіхово-медовий кластер 

Буковинські сорти груш добре 

пристосовані до умов України 

Придністровська дослідна станція садівництва (ДСС) рекомендує до 
вирощування садівникам сорти груші власної селекції: Осінь Буковини, 
Кучерянка, Яблунівська, Бурштинова, Хотинчанка, Сайва, Легенда Карпат, 
Мадам Балле.Дерева було щеплено на лісовій груші. Усі ці сорти сумісні із 
підщепою Айва Сідо. 

Сорти груші буковинської селекції мало відомі поширені українським 
виробникам і споживачам. Нечасто їх можна зустріти і в садах Буковини, де 
панівним є сорт Ноябрська. Він популярний і завдяки своїм господарсько-
біологічним властивостям, через те, що визнаний у ЄС. Утім, своїми 
властивостями він поступається буковинським сортам Сайва, Легенда Карпат, 
Бурштинова, Хотинчанка та Яблунівська. 

Нові сорти Придністровської ДСС Легенда Карпат і Сайва є адаптивними й 
за своїми смаковими та технологічними властивостями рівні 
західноєвропейським.. 
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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 

22879 
4622710200:07:000:00 85  20.3000 

Львівська область, Жовківський район, 

Дублянська міська рада 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

05.06.20 18  

11:00 

22881 4622787200:18:000:01 71  8.0000 Львівська область, Жовківський район, 

Зіболківська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

05.06.20 18  

11:00 

22882 4623381400:04:000:04 34 11.7003 
Львівська область, Перемишлянськ ий район, 

Брюховицька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.06.20 18  

11:00 

22883 4624582700:02:000:00 97  5.4959 Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.06.20 18  

11:00 

22891 
4624582700:02:000:00 56  

5.0852 
Львівська область, Сколівський район, 

Климецька сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

05.06.20 18  

11:00 

22839 
4624286900:07:000: 0200 

10.7796 Львівська область, Самбірський район, 

П'яновицька сільська рада  

10.07 05.06.20 18  

11:00 

22838 4622787600:22:000: 0017 4.6771 Львівська область, Жовківський район, 

Потелицька сільська рада  

10.08 
05.06.20 18  

11:00 

22925 
4620610100:03:000:0064 6.1282 

Львівська область, Буський район, Буська міська 

рада(за межами населеного пункту) 

11.02 06.06.2018  

11:00 

23115 4620683200:04:000:0152 7.0412 Львівська область, Буський район, Кутівська 

сільська рада 

01.02. 12.06.2018                         

11:00 

23124 4625382700:03:000:0025 4.3076 
Львівська область, Стрийський район, 

Загірненська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018                        

11:00 

23125 
4625387000:03:000:9200 

5.0000 Львівська область, Стрийський район, 

Стриганцівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018                         

11:00 

23126 
4625387000:03:000:0997 

9.6646 
Львівська область, Стрийський район, 

Стриганцівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018                   

11:00 

23127 
4625387000:03:000:0998 

10.7678 Львівська область, Стрийський район, 

Стриганцівська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018                     

11:00 

23116 
4620683200:04:000:0151 

4.2385 
Львівська область, Буський район, Кутівська 

сільська рада 

01.02. 

 

12.06.2018                             

11:00 

23121 
4620680400:13:000:0016 

38.7003 Львівська область, Буський район, Андріївська 

сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018                         

11:00 

23128 
4625381600:11:000:0301 

20.0631 
Львівська область, Стрийський район, 

Долішненська сільська рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018                    

11:00 

23111 
4623610100:02:001:0271 

0.2125 Львівська область, Пустомитівський район, село 

Наварія, вулиця Садівнича 

03.07 13.06.2018                        

12:00 

23188 
4625110700:01:002:0203 

0.1685 
Львівська область, Старосамбірський район, 

м.Хирів, вулиця Б.Хмельницького 

03.07 
13.06.2018                     

12:00 

23190 
4625110700:01:002:0204 

0.0524 Львівська область, Старосамбірський район, 

м.Хирів, вулиця Б.Хмельницького 

03.07 13.06.2018                    

12:00 
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Джерело: www.ecologiya.lviv.ua 

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та 
раціонального використання водних об’єктів департамент екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у 
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними 
об’єктами, які відбудуться о 11.00 год 05 червня за адресою: м.Львів, 
вул.Стрийська,98.  

Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено лоти (ставок та 
земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на 
земельних торгах, а саме:  

- Ставок площею 4,4671 га, який розташований на території Потелицької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району, на земельній 
ділянці площею 4,6771 га;  

- Ставки площею 6,1946 га та 0,5537 га, які розташовані на території 
Гонятичівської сільської ради (за межами населеного пункту) Миколаївського 
району, на земельній ділянці площею 8,5619 га;  

- Ставок площею 8,7999 га, який розташований на території Бісковицької ОТГ 
(П’яновицька сільська рада, (за межами населеного пункту)) Самбірського району, 
на земельній ділянці площею 10,7796 га;  

- Ставок площею 6,8248 га, який розташований на території Бісковицької 
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній 
ділянці площею 8,5000 га; 

- Ставок площею 2,3737 га, який розташований на території Городищенської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній 
ділянці площею 2,7524 га;  

- Ставки площею 2,9727 га, 7,2636 га та 5,9546 га, які розташовані                        
на території Залузької сільської ради (за межами населеного пункту) Яворівського 
району, на земельній ділянці площею 22,1800 га;  

- Ставки площею 8,8835 га, 3,3748 га та 6,5826 га, які розташовані                          
на території Порічанської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Яворівського району, на земельній ділянці площею 21,0877 га.  

Останній день прийому заяв:  30 травня до 16:30 год.  

Aукціони з продажу права оренди 

земельних ділянок разом із 

водними об’єктами на Львівщині 
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Щодо державної реєстрації 

земельних ділянок 

Міськрайонне управління у Сокальському районі та місті Червонограді 
Головного управлінняДержгеокадастру у Львівській області доводить до Вашого 
відома громадськості наступне. 

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
«Про державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності 
(користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими 
незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. 

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до 
Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів 
земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала 
заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до 
провадження судом. 

Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється 
після державної реєстрації земельних ділянок. 

Відповідно до частини десятої статті 791 Земельного кодексу України 
державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після 
державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. 

Відповідно до статті 132 Земельного кодексу України угоди про перехід 
права власності на земельні ділянки укладаються у письмовій формі, нотаріально 
посвідчуються та серед інших умов повинні містити кадастровий номер 
земельної ділянки. У зв’язку з чим, у разі здійснення угоди про перехід права 
власності на земельну ділянку (міни, ренти, дарування, успадкування та інших 
цивільно-правових угод), земельна ділянка повинна пройти державну реєстрацію 
(присвоєння кадастрового номера та відкриття Поземельної книги). 

Землевласникам (землекористувачам) необхідно провести державну 
реєстрації земельних ділянок право власності (користування) на які виникло до 
2004 року, в тому числі це стосується засновників фермерських господарств які 
отримали у постійне користування, довічне успадковуване володіння для 
створення та/або ведення фермерського господарства (селянського 
(фермерського) господарства). 

Джерело: www.sokal-rda.gov.ua 
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Роман Кухар, кандидат фізико-

математичних наук, експерт,     

Львівська Аграpна палата 

Наталія Мотько, кандидат 

сільськогосподарських наук,                         

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Гжицького 

Еволюційний шлях розвитку теорії  менеджменту                                                           

у системі агробізнесу 

Підсвідомо ми відчуваємо, що наш 
менеджмент застарів. Ми знаємо, що 
його традиції та усталена практика 
мають трохи смішний вигляд                           
на початку XXI-oго століття.                                                                               

 
Генрі Гемел 

Як відомо, управління, як історичний процес, бере початок з моменту 
усвідомлення людиною необхідності регулювати спільну діяльність колективу                 
і в той же час, протягом усієї історії розвитку суспільства, ведуться суперечки 
щодо визначення його суті і природи.  

Завадський Й. С. відзначає, що “управління (менеджмент), як результат 
суспільного поділу праці, налічує багато тисячоліть”. Археологічні дані свідчать 
про те, що у 5-6-тисячоліттях до н.е. почала застосовуватися практика письмових 
питань і консультацій фахівців з різних проблем, а в давній Шумерській державі у 
III-му тисячолітті до нашої ери існував певний регламент управлінської 
діяльності, пов’язаний з комерційними операціями і управлінням державою.                       
Це було зафіксовано на глиняних табличках, що дійшли до наших днів  (табл.1),                   
а як галузь управлінських знань “менеджмент” почав формуватися в другій 
половині 18-го ст. і його становлення відбулось на початку 20-го; основні наукові 
школи наведено в  таблиці 2. 

Хміль Ф.І. відзначає, що виникнення управління, як усвідомленої діяльності 
певної групи людей у сфері виробництва, пов’язано з виникненням виробничих 
організацій і схематично це відображено на  рисунку 1. 
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3. Непродумані рішення ЦВК гальмують децентралізацію. Режим доступу:www.ukrinform.ua/rubric-

economy/2108426-maria-baran-ekspert-asociacii-mist-ukraini-ivanofrankivsk.html/ 

  Період 
Цивілізації та 

економічні 
вчення 

 Особисті риси,  
особливості та наукові 

досягнення 

 Значення та 
внесок у розвиток 

наукової думки 

     1 2 3 4 

 Первісне 
суспільство 

 МЕЗОЛІТ 

 (10000-9000 

рр. до н. е.) 
Господарство, що привласнює 

  

 Організація мисливсько-групової 

діяльності, землеробства.                     

Початок розвитку цивілізації 

(писемна спадщина) 

  

ЄГИПЕТ І 

ВАВІЛОНІЯ 

(2100-600  рр. До  н.е.) 

  Правило десятьох. 

Візір – перше позначення 

професійної управлінської діяльності 

 Формування уявлень про 

власність, рабство,товарно-

грошові відносини. Ідея 

централізму як гарантії порядку                

та стабільності у країні 

     Хаммурапі – 

Король Вавілонії;  

     Кодекс Хаммурапі (282закони) 

  Регулювання угод між людьми                   

та контроль за дотриманням                  

їхніх умов, визначення мінімуму 

заробітної  плати, регулювання 

реєстрації надходжень 

    

Навуходоносор 

Контроль і стимулювання 

заробітної плати 

      Генерал  Сан Цзу, 

трактат “Мистецтво війни" 

  Приготування, планування 

бою,поділ армії на підрозділи, 

градація чинів  офіцерів, 

важливість символіки 

    
Давні  

цивілізації 

  КИТАЙ ТА 

  ІНДІЯ (3000- 

  2000РР. ДО 

   Н.Е.)   Збірник "Бесіди та роздуми" Конфуція 

  Стабільність завдяки збереженню 

незмінності патріархально-

родових  

відносин і сталих урядових норм 

  

  

  

      Трактат   “Гуань-Цзи“ 

  Система державного регулювання 

економіки на засадах використання 

товарно-грошових відносин 

    

     Державний діяч   Індії Каутилья 

        Праця  "Артха-шастра” 

Основи індійської державної 

адміністрації, рекомендації щодо 

встановлення та підтримки 

економічного, соціального та          

політичного порядку 

         Сократ,  Арістотель, 

 “Домоустрій «Ксенофонта”   Організація та управління 

рабовласницьким господарством 

      ГРЕЦІЯ  

ТА РИМ  

(450 р. до н.е. –1 ст. н.е.) 

     Катон, 

  М. Варрон 

  Ведення господарства на 

наукових основах. Розташування 

місця й організація живої робочої 

сили 

  

  

    Л.Колумелла, 

Трактати про землеробство                                      

та сільське господарство 
  Розподіл праці між працівниками 

 Таблиця 1. 

Зародження світової управлінської  думки 
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  Період 
Цивілізації та 

економічні вчення 

 Особисті риси,  
особливості та наукові 

досягнення 

 Значення та внесок у 
розвиток наукової думки 

     1 2 3 3 4 

  

Епоха 
феодалізму 

   ПЕРІОД РЕНЕСАНСУ 

(кінець XIV-початок 

XVII ст.) 

      Брати Соранцо, Лука Пачіоллі  

Трактат про нову систему обліку 

      Використання cистеми балансів. 

      Впровадження інформаційної системи 

управління 

  

   Наближення 
індустріалізації    ПІЗНІЙ 

МЕРКАНТИЛІЗМ                  

(середина XVI–                           

початок XVIII ст.) 

   Томас Мен, 

  Антоніо  Серра, 

  Антуан Монкрет'єн. 

  Система торгівельного балансу. 

  Політика протекціонізму 

 Збільшення торговельного балансу шляхом 

організації розвитку  національної 

експортно-орієнтованої промисловості та 

національної торгівлі 

  ФІЗІОКРАТІЯ 

(XVIII ст.) 

   "Природний порядок" 

  Франсуа  Кене 

   Прогрес суспільства пов'язувався  

з розвитком сільського господарства  

та принципом вільної конкуренції 

    

     Жан Тю  

та його праця 

“Роздуми про створення і розподіл 

багатства народів” 

  (1766) 

 Скасування дорожньої повинності  

селян,ремісничих цехів і гільдій, 

звільнення селян від панщини на 

королівських дорогах. Зростання 

промисловості та становлення 

 капіталістичних підприємств 

  

  

  

  

  

  

    Період 
  iндустріалізації 

   Ранні вчення 

менеджменту  

(середина 

XVIII - XIX ст.) 

  Джеймс Стюарт 

    Робота “Дослідження принципів 

політичної науки” (1767) 

Поділ продуктивних сил на дві групи,  

    одна з яких працює руками, 

     а друга - головою 

   Адам Сміт 

та його книга  

"Дослідження про природу і причини 

багатства народів” 

(1776) 

     Визнання ринку (конкуренції) 

      єдиним регулятором економіки.  

Принцип поділу праці 

 Соціально- економічна 

система управління 

Роберта Оуена 

      Заснування менеджменту  

 з управління персоналом 

    
Постіндустріальне 

суспільство 

  Сучасні     теорії 

менеджменту 

П.Друкер, 

М. Мескон, 

М. Хедбурі 

 Впровадження стратегічного управління                   

і нових підходів підвищення 

конкурентоспроможності 

організації 

 Продовження табл. 1. 



37 

2018 / № 9 (80) 

 Рис.1. Періодизація управління виробництвом 
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О.Є.Кузьмін відзначає, що вивчення літературних джерел дало можливість 
виділити шість основних етапів розвитку менеджменту: 

1 етап.  Витоки  науки про управління людьми у процесі виробництва. 
2 етап. Формування управлінських механізмів на засадах розвитку 

людських стосунків. 
3 етап.  Побудова систем управління, орієнтованих на ринок. 
4 етап. Активне застосування кількісних (економіко-математичних) методів 

як важливих напрямів формалізації методів менеджменту і трансформації їх в 
управлінські рішення. 

5 етап. Формування системних та ситуаційних підходів. 
6 етап. Комп’ютеризація управлінських процесів. 

 Таблиця  2. 

            Наукові школи і методи менеджменту 

  

  Роки 

  

Головні проблеми  

економіки і 

менеджменту організації 

  

    Наукові    школи 

i  підходи 

     Головні напрямки 

       методологічних 

розробок 

  

 1890-1935 

  

Ефективне 

функціонування великих 

організацій 

  

       Науковий   менеджмент 

і класична школа 

  Методи раціоналізації праці                          

і виробництва, формування 

ієрархічних структур 

менеджменту 

  1936-1955 
 Мsксималізація 

випуску продукції 

та ефективності 

Школа людських відносин і наук 

про поведінку 

  Методи удосконалення 

праці і мотивації 

працівників 

 1956 – 1970 Посилення управлінського 

контролю за усіма 

параметрами бізнесу 

  Кількісний                                              

і системний 

     підходи 

Дослідження операцій, 

моделювання, 

економіко-математичні методи, 

системний аналіз 

1971-1985 Посилення конкурентного 

статусу на ринках               

і ефективна реалізація 

цілей організації 

 Ситуаційний  

підхід 

Методи стратегічного 

планування і управління, 

методи управління   

 інноваціями 

  

 1986-1990 

Адаптація до зростаю- 

чих змін і максимальне 

використання потен- 

ціалу організації 

 Нові підходи, що формуються,                     

теорії змін в організаціях 

 Методи управління 

організаційними змінами,  

культура організації, лідерство 
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Як показує практика, на сьогоднішній день все більше науковців та практиків 
вважають, що нинішня парадигма управління є глибоко обмежена. У зв’язку з цим 
цей факт необхідно враховувати у процесі створення сучасних компаній. Сучасні 
організації спричинилися до сенсаційного прогресу людства менш аніж за два 
століття, що є миттю в загальній шкалі часу нашого виду. Жодне з останніх 
досягнень в історії людства не було б можливим без організацій як транспортних 
засобів людського співробітництва. А втім, чимало людей відчувають, що 
нинішній метод управління компаніями вже досягнув своєї межі. Ми все більше 
розчаровуємося в організаційному житті. Як свідчать дослідження, для людей, 
котрі працюють у нижній частині піраміди, робота дедалі частіше стає жахом та 
рутиною, а не пристрастю чи метою, свідчить про міру того, наскільки безглуздою 
і нещасною організації можуть зробити людську працю. І це стосується не лише 
нижньої частини піраміди.  

A. Ейнштейн якось чудово сказав, що проблеми не можуть бути розв’язані на 
тому самому рівні свідомості, на якому були створені. Можливо, нам треба дістати 
доступ до нового етапу розвитку свідомості, нового світогляду, заново відкрити 
людські організації. Декому думка про те, що суспільство може перейти до іншого 
світогляду і що з цього світогляду ми могли б створити принципово новий тип 
компанії, здасться самообманом. 

А втім, це саме те, що вже відбувалося кілька разів в історії людства, і є 
елементи, які вказують на те, що інша зміна мислення й, таким чином, іще одна 
організаційна модель може бути просто за рогом. 

Велика кількість науковців – серед них психологи, філософи, антропологи – 
проаналізувала шлях розвитку людської свідомості. Вони виявили, що протягом 
приблизно 100 000-річної історії людства ми пережили ряд послідовних етапів. На 
кожному етапі ми зробили стрибок у наших здібностях, що допомагали 
взаємодіяти зі світом – пізнавально, морально, психологічно. Існує один важливий 
аспект, на який дослідники досі звертали обмаль уваги: щоразу, коли людство 
пересувалося на новий етап, воно винаходило нову організаційну модель[4] . 

Виділяють наступні стадії розвитку та трансформації свідомості людства. 
  
 

Рис. 2. Стадії розвитку та трансформації свідомості людства 

100 000 років тому                50 000 років тому                           наш час 
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Ця ілюстрація показує ще одне цікаве явище: досі ніколи в історії людства не 
існувало в той самий період стільки людей, які керуються такою кількістю різних 
парадигм. Це стосується також організаційних моделей: якщо придивитися, то в 
одному місті можна знайти Червоні, Жовті, Помаранчеві й Зелені організації, що 
існують поруч. Червоні організації зберігаються тільки на периферії легальної 
діяльності. Конформістські Жовті й досі помітно наявні в урядових установах, 
армії, релігійних організаціях та державних школах. Успішна Помаранчева 
парадигма домінує у бізнес-корпораціях – від Уолл-стрит до Мейн-стрит. 
Плюралістичні Зелені методи дедалі більше втручаються не лише у світ 
некомерційних організацій, а й у бізнес.  

Нижче наведено ці чотири організаційні моделі, їхні досягнення та керівні 
метафори. Це показує поточний стан справ, з якого видно що може з’явитися нова 
модель. Еволюційна (інтегральна) або бірюзова парадигма – ця стадія відповідає 
рівню “самоактуалізації” за A. Маслоу, як завершальна в його ієрархії. Успішна 
помаранчева парадигма розглядає компанії як машини, плюралістична зелена 
користується метафорою сім’ї. Засновники бірюзових компаній вживають іншу 
метафору на позначення робочих місць, що їх вони прагнуть створити, вони 
говорять про свої організації як про живий організм, або живу систему.  

Життя, у всій своїй еволюційній мудрості, управляє екосистемами 
незбагненної краси, постійно розвивається в бік більшої цілісності, складності та 
свідомості. Зміни в природі відбуваються всюди, увесь час, завдяки силі, що сама 
себе організує, йде від кожної клітини і кожного організму й не потребує 
централізованого керівництва та контролю, щоб віддавати накази чи тягнути 
важелі. 

Ця метафора відкриває нові обрії. Уявіть собі, якими стали б компанії, якби ми 
припинили проектувати їх у вигляді бездушних та неповоротких машин. Чого 
могли б досягти і які відчуття викликали б вони у працівників, якби ми ставилися 
до них, як до живих систем, якби дозволяли їм підживлюватись еволюційною 
потугою самого життя? 

Утримання надійних конкурентноздатних позицій підприємств різних форм 
господарювання залежить від багатьох чинників, зокрема, від сучасної тенденції 
творчої активності їх персоналу. В Україні формування конкурентних 
взаємовідносин виявило неготовність багатьох підприємств до розробок та 
впровадження стратегічного управління інноваційними процесами та 
впровадженням інновацій. На більшості вітчизняних підприємств їх керівники 
дотримуються тих традицій управління, які були сформовані ще в умовах 
командної економіки. У своїй діяльності замість орієнтації на виробництво 
високоякісної продукції, здатної конкурувати на внутрішньому та світовому ринках, 
менеджери концентрують увагу на виготовлені продукції без застосування 
креативного підходу, що потребує мінімальних витрат і не забезпечує потрібної 
якості виробів [5]. 
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Лише засвоєння інноваційної моделі сучасного формування стратегічного 
розвитку, якої дотримуються економічно розвинені країни, може дати зміцнення 
конкурентних позицій підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках.                     
В цілому світовий досвід все більше переконує в тому, що економічний та 
соціальний прогрес, в кінцевому результаті, залежить не стільки від системи 
управління якістю, організації виробництва, його матеріально-технічного 
оснащення, скільки від творчої активності самої людини, її бажання ефективно 
працювати з високою віддачею, її ентузіазму, прагнення до постійного оновлення 
існуючих знань та їхньої реалізації у виробничому процесі. 

Для успішного керівництва формуванням інноваційної діяльності підприємств 
важливо створити таку креативну команду фахівців, яка дозволить підприємству 
успішно конкурувати на ринку інновацій у сучасних ринкових умовах. 

Щоб створити креативні команди на підприємстві, необхідно аби керівники 
вміло запроваджували креативний менеджмент на підприємстві. З огляду на це, 
менеджерам нині потрібно глибоко оволодіти знаннями з особливостей 
формування креативної особистості, способами розвитку, раціонального 
використання творчого потенціалу, наполегливо працювати над створенням дієвої 
мотивації до праці, атмосфери високої відповідальності за виконання креативних 
рішень, ефективної системи креативного менеджменту та її діагностики і 
прогнозування. 

Однією з важливих ознак інноваційного управлінського мислення є стійка 
орієнтація на формування команд. На сучасному етапі розвитку менеджменту 
відбувається перенесення акценту з поведінки менеджерів і підлеглих їм 
працівників на діяльність багатофункціональних команд і робочих груп, 
зосереджених на реалізації комплексних проектів. А отже, закономірним є 
становлення нової форми управління – командного менеджменту (Маnаgеment 
Теаms), що базується передусім на процесі делегування повноважень. 

Впровадження командної організації праці дозволяє, принаймні теоретично, 
скоротити кількість рівнів управління, а також підвищити рівень задоволеності 
працею в тих працівників, які мають належний рівень креативності і схильні до 
роботи у складі команди. Створення умов для особистісного і професійного 
розвитку членів команди, партнерство та взаємопідтримка, взаємна 
відповідальність, активність і особиста відповідальність кожного за результат 
діяльності команди, – усе це робить її членів конкурентоздатними на ринку праці. З 
іншого боку, впровадження командного менеджменту у практичну діяльність під-
приємств пов’язане з низкою об’єктивних і суб’єктивних труднощів, без подолання 
яких досягнення високої ефективності може стати неможливим [6]. 
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Рекомендації  ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН» 

щодо захисту плодових насаджень від кліщів 

Як і в минулі роки, ситуація із заселенням кліщами плодових насаджень є 
досить складною. Масове розмноження кліщів в садах трапляється вже кілька 
років поспіль. У 2015 році спалах був особливо потужним. Однією з основних 
причин активного розмноження кліщів є збільшення площі вирощування сої. Для 
розвитку павутинного кліща ця польова культура виявилася поживним кормом і 
шкідник почав активно розмножуватися. Крім цього, традиційно в саду 
розвивається червоний плодовий кліщ та чотириногий галовий кліщ-
поржавлювач.  

Щоб контролювати ситуацію, ТОВ “САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН” рекомендує 
змінити принцип захисту плодових насаджень від кліща. Якщо раніше акарициди 
застосовувались із лікувальною метою по факту появи шкідника, то нині їх слід 
застосовувати профілактично і побудувати стратегію захисту. 

Для знешкодження червоного та бурого плодових кліщів на етапі відкладання 
яєць, дуже важливим є вчасне застосування 2-% розчину ОЛЕМІКС 84, КЕ, 
оскільки це значно полегшить майбутній контроль кліщів. 

Ще одним серйозним шкідником на плодових насадженнях, що належить до 
групи павутинних кліщів, є глодовий кліщ. Запліднена самиця зимує і виходить з 
місць зимівлі у квітні при температурі 10⁰С. Ембріональний розвиток кліща 
продовжується у яйці 9-10 днів, тому обробку слід проводити на початку травня. 
Найкращий засіб для цього - акарицид із трансламінарними властивостями 
НІССОРАН, ЗП - 0,6 кг/га. 

Внесення НІССОРАН, ЗП є важливим, оскільки він не лише вбиває яйця, 
личинки та німфи кліща, а й уражує репродуктивну систему самок так, що 
відкладені ними яйця не відроджуються. Для кращого розповсюдження препарату 
і оптимального покриття поверхні рослин, до бакової суміші слід додавати 
ад’ювант СКАБА, КЕ із нормою 0,2 л/га. Якщо ранньовесняна обмивка не 
проводилась, застосування препарату НІССОРАН, ЗП є обов’язковим.  
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Джерело: www.summit-agro.com.ua 

Слід зважати на вибірковість смакових уподобань кліща. Зазвичай він 
найперше колонізує солодші або новіші сорти – Голден, Ріхард, Старкрімсон,                                
Ред Чіф. Дуже часто шкідника можна побачити на сорті Ренет Симиренка.  
Слід пам’ятати: якщо кліщ помічений на одному сорті, значить за кілька днів він 
почне заселяти й інший сорт! 

Наступні обробки проти кліща проводяться після цвітіння акарицидами 
CАНМАЙТ, ЗП,  АКАРАМІК, КЕ та інсекто-акарицидом БАЛАЗО, КЕ.  
 

Джерело: www.mdpu.com.ua 
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Джерело: www. farmday.com.ua/2018/may/1/ukr 

Найбільш шкодочинні хвороби гороху 

У період вегетації рослини гороху уражуються низкою хвороб, серед яких 
найбільш поширені та шкодочинні кореневі гнилі, аскохітоз, борошниста роса, сіра 
гниль, іржа тощо.  

Коренева гниль проявляється під час проростання насіння та у вигляді 
побуріння й загнивання коренів від появи сходів до формування бобів. Згодом 
рослини гороху жовтіють і в’януть, у них опадають листки – спочатку внизу, а 
потім цей процес доходить до верхівки. За сильного ураження рослин 
борошнистою росою різко знижується на них кількість бобів, насінин, суттєво 
зменшується маса 1000 насінин.  

Хвороба спочатку проявляється на листках нижнього ярусу у вигляді 
павутинистого нальоту, який дуже швидко вкриває майже всі наземні органи – 
листки, стебла і боби.  

Пероноспороз (несправжня борошниста роса) спричиняє жовтуваті плями на 
листках, на нижньому боці яких формується сіро-фіолетовий наліт. Подібні 
симптоми появляються і на бобах. Насіння втрачає блиск, стає зморшкуватим і 
плоским.  

B усіх зонах вирощування гороху поширений аскохітоз, характерною ознакою 
якого є плямистість на листках, черешках, стеблах і насінні. Уражені молоді боби 
не розвиваються і часто гинуть. Більш інтенсивному розвитку хвороби сприяють 
часті дощі та висока вологість повітря. Біла гниль значно поширюється у вологі 
роки. Уражує стебла, в основному в прикореневій зоні, рослини в’януть, стебла 
надламуються.  

Також у вологі роки набуває сильного поширення сіра гниль, яка уражає всі 
надземні органи рослини. У більшості випадків проявляється у період цвітіння, 
квітки гороху вкриваються густим сірим нальотом і опадають. На бобах 
з’являються бурі або бурувато-зелені загниваючі плями, які вкриваються сірим 
пушком. Стебла часто надломлюються, листки жовтіють та опадають. 
Джерело: www.agrotimes.net 
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Джерело: www.pro-consulting.ua 

Нут поки ще не дуже популярний в Україні серед виробників і споживачів. Він 
входить в число так званих нішевих культур, тобто вирощується на території нашої 
країни в незначних кількостях. У 2016 році його посіви займали 7,3 тис. га, а в 
2017-му вони трохи збільшилися, до 8-9 тис. га. У той час як під зернобобові в 
цілому використовується 2,5-3% відсотка сільгоспземель, нутом засіваються лише 
0,5%.  

В основному нутом в Україні займаються фермерські господарства, більше 
половини яких розпоряджаються землею площею від 100 до 1000 га. Деяким з них 
вдається отримувати непогані врожаї. Якщо середня врожайність нуту по країні 
0,92 т / га, то у фермерів вона 20,7% більше – 1,11 т / га, а в деяких господарствах 
домагаються врожайності до 2,5 т / га. 

Тим часом, нут гідний більшої уваги українських агровиробників. Він може 
використовуватися в харчовій промисловості і для відгодівлі худоби. В арабських 
країнах щорічно споживається до 35 кг нуту на людину, а в Центральній Азії і 
Південній Європі цей показник сягає 30 кг. Міграційні потоки на європейський 
континент сприяють більш широкому поширенню традиції приготування їжі з цієї 
бобової культури, а значить і розширенню ринку її збуту. 

Завдяки появі насіння нової селекції, вдосконаленню технологій 
вирощування, сьогодні можна отримувати хороші врожаї нуту, що при високій ціні 
на ринку робить цю культуру високоприбутковою для українських аграріїв. 

Спеціально для вітчизняного аргобізнесу аналітиками Pro-Consulting 
розроблений бізнес-план сучасного господарства по вирощуванню нуту на площі 
200 га.  

Загальна вартість проекту становить 430 тис. євро.  
Виробничий комплекс підприємства також включає в себе: 
• зерносховище площею 400 кв. м., що дозволяє розмістити 550 т бобових 

шаром товщиною до 1,5 метрів; 
• гараж на 200 кв.м, де будуть зберігатися техніка та обладнання, ПММ та 

запчастини; 
• склади загальною площею до 50 кв.м для матеріалів і комплектуючих; 
• резервуари для зрідженого газу (10 м3) і палива (до 10 т). 

Перспективний напрям 

агробізнесу –  вирощування нуту 
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Представників малого бізнесу 

Львівщини  запрошують до участі 

у конкурсі інвестиційних проектів 

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації                     
у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської 
області проводить конкурс інвестиційних проектів. Конкурс триватиме до                    
04 червня.  

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

Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти 
на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні 
відповідати таким вимогам: 

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

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

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

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

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

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

реалізації проекту; 
- очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни. 
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати                               

15 сторінок. 
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент 

економічної політики обласної державної адміністрації з 4 травня по 4 червня 
2018 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425. 

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

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: (032)2999279. 
 Джерело: www.loda.gov.ua 
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста пекінська 15,00 15,50 16,00 

Кабачок 15,00 18,50 22,00 

Капуста білоголова 6,00 7,50 9,00 

Капуста савойська 11,00 11,00 11,00 

Картопля рання 25,00 26,00 27,00 

Морква 4,00 8,50 13,00 

Буряк столовий 6,00 7,00 8,00 

Квасоля  біла 25,00 26,00 27,00 

Огірок тепличний 10,00 19,00 28,00 

Рукола 70,00 75,00 80,00 

Цукіні 60,00 60,00 60,00 

Помідор тепличний 30,00 31,50 33,00 

Цибуля ріпчаста жовта 4,50 4,80 5,00 

Часник 15,00 20,00 25,00 

Редиска пучок 7,00 7,50 8,00 

Салат 13,00 21,50 30,00 

Гриб печериця 12,00 19,50 27,00 

Груша 15,00 27,50 40,00 

Суниця садова (полуниця) 26,00 29,50 33,00 

Яблуко Ренет Симиренка 13,00 15,00 17,00 

Яблуко Голден 16,00 18,00 20,00 

Яблуко Муцу 20,00 20,00 20,00 

Яблуко Ліголь 16,00 17,00 28,00 

Яблуко Чемпіон 16,00 17,00 18,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Індича стегно 95,00 95,00 95,00 

Гуляш яловичий 100,00 100,00 100,00 

Білий амур 72,00 77,00 82,00 

Короп  жив. 79,00 83,50 88,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 15.05.2018 р.)  (1 кг/ грн.) 
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Джерело: www.agroprosperis.com 

Закупівельні ціни, в тому числі  

на внутрішніх елеваторах, 

станом на 15.05.2018 р. 

  

  

  

Пшениця  2 кл Пшениця   3 кл Пшениця 6 кл 

дол. США / грн дол. США/ грн дол. США / грн 

 

 
  

ТІС, Южний 185/ 5700 180/ 5550 170/ 5250 

Транс-Сервис, 185/5700 180/5550 170/5250 

Веселокутський КХП 183/5650 178/5500 168/5200 

Енергоефективність Львівщини: 

стан та напрямки реформування           

в умовах євроінтеграці 

30 травня у Львові відбудеться круглий стіл «Енергоефективність 
Львівщини: стан та напрямки реформування в умовах євроінтеграції». Захід 
відбудеться в межах реалізації проекту «Контроль громадськості за 
реформуванням енергетичного сектора на регіональному рівні в контексті 
виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС».  
Семінар стартує о 10:00 год за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 257 

Реєстрація учасників обов’язкова. Зареєструватись можна за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFza605xkeofCZDCP--
kwj9mI7I_bFsunQuIa3uO0hZ6aQyQ/viewform 

Джерело: www.loda.gov.ua 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 15.05.2018 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

2018 / № 9 (80) 

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 

 

 

 

 Висівки пшеничні 4400 3500 

Горох 5567 5450 5650 

Гречка 6800 7500 

Жито 1 клас 3707 3500 

Кукурудза 5760  5365  5467  5050 179  176 170 

Льон 11000 

Макуха ріпакова 6700 

Макуха соєва 10725 355 

Макуха соняшникова 7400 2250 

Просо 8700 6500  

Пшениця 2 клас 5866  5359  5231  188  185 

Пшениця 3 клас 5756  5248  4864  184  184 184 230 

пшениця 6 клас 5495  5165 5483 3900 174  

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
404 

Соняшник 12424  12575  9200 

Соя 13004  13600 13133 411 410 

Соя без ГМО 13000 12967 13200 435 450 

Шрот соняшниковий 6200 245 

Ячмінь 5900 5095 5250 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення 
Детальніша 

інформація 

Круглий 

стіл «Органічний сад                             

і ягідник: від ідеї                         

до проекту» 

17 травня 2018 р. 

 

 м.Чернігів,  

вул. Малиновського, 

41  Чернігівська філія 

ДУ«Держгрунтохорона 

www.ukrsadprom.org 

Форум «Україна-Кіпр» 25 травня 2018 р. 
м. Львів,                            

Готель “Дністер”,                              

вул. Я. Матейка,6 

www.lcci.com.ua 

ІІ Українсько-

китайський форум 

економічного 

співробітництва 

29 травня 2018 р. 

м. Київ, Торгово-

промислова палата 

України, вул. Велика 

Житомирська,33  

www.ucci.org.ua 

Конференція   «Системи 

землеробства-2018» 
30-31 травня 2018 р. 

м. Полтава, 

ТЦ «Метрополітан», 

ресторан «Подіум», вул. 

Гоголя, 38, 5-й поверх 

www.agrotimes.net 

Семінар «Французький 

досвід у винному 

секторі - організація 

виноробників, введення 

системи географічних 

зазначень, маркетинг та 

вимоги до якості вина» 

30 травня 2018 р. 

Одеська обл., 

с. Таірове, 

ННЦ  «Інститут 

виноградарства і 

виноробства                                     

ім. В. Є. Таїрова»,                             

вул.40-річчя Перемоги, 27 

www.ucci.org.ua 

XXX Міжнародна 

агропромислова 

виставка «АГРО-2018» 

6-9 червня  2018 р. 

 

м. Київ, 

НК«Експоцентр 

України»,  пр-т Акад. 

Глушкова, 1 

www.agroexpo.in.ua 

IV Український 

агропромисловий 

експортний форум 

08 червня  2018 р. м. Київ www.a7conf.com 

Зарубіжні події 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка  «AgroExpo 

Uzbekistan 2018» 

30 травня – 02 червня  

2018 р. 

Узбекистан, 

м. Ташкент 
www.agroexpouzbekistan.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  .  

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