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15 листопада директор Департаменту агропромислового розвитку 

Львівської ОДА Наталія Хмиз спільно із начальником управління АПР 

Сокальської РДА Ігорем Шайногою та директором ПАФ “Войславичі” Ігорем 

Сметаною привітали п. Ігоря безпосередньо в полі і вручили  Подяку від 

прем’єр-міністра  А.Яценюка. 

З нагоди святкування Дня 

працівників сільського господарства                   

Прем’єр-міністр України А. Яценюк 

нагородив Подякою механізатора 

ПАФ “Войславичі” (Сокальського 

району) Козака Ігоря Степановича.  

Обговорення напрямів підтримки  

малого підприємництва в Україні 

18 листопада у Львові відбувся 

круглий стіл з обговорення проекту нової 

редакції Закону України Про державну 

підтримку малого та середнього 

підприємництва в Україні. 

Один із авторів законопроекту народний депутат України Сергій Кіраль 

підкреслив, що основними авторами даного законопроекту були 

представники підприємницьких організацій. Підтримка малого бізнесу в 

Україні має базуватися на трьох наступних блоках: створення 

інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу (наприклад, бізнес-

інкубаторів); навчання та освіта;  доступ бізнесу до джерел фінансування. 

Особливістю законопроекту є те, що автори сформували цілісне бачення 

того, як закон буде імплементуватися  після прийняття.  

Учасники круглого столу запропонували впровадження сучасних 

інструментів підтримки малого бізнесу через сприяння їх участі в тендерах 

та створення спеціального лізингового фонду для оновлення основних 

фондів, а також експортної підтримки даних підприємств. 

Джерело: Львівська аграрна палата 
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19 листопада з офіційним 

візитом до Львова прибули 

Єврокомісар з питань 

європейської політики сусідства 

та переговорів з розширення   

Йоханнес Хан i голова 

Представництва ЄС в Україні 

Ян Томбінскі.  

На зустрічі з головами п’ятнадцяти  об’єднаних територіальних громад 

Львівщини Й. Хан наголосив, що ЄС сприятиме проведенню економічних 

реформ та системи управління в Україні, а Львівщина повинна стати в 

авангарді цих позитивних змін.  

Голови Заболотцівської територіальної громади  Бродівського району 

Марія Дискант і  Грабовецької територіальної  громади Стрийського району 

Богдан Ковальський у своїх виступах відзначили, що децентралізація для 

територіальних громад – це можливість отримати владні повноваження і 

механізми для їх виконання шляхом мобілізації бюджетних коштів і 

ефективного використання ресурсів громад.  

 Єврокомісар Й. Хан підкреслив  важливість реформи децентралізації 

для забезпечення високої якості надання громадських послуг  і  рівня  життя 

її мешканців через розбудову людського та інституційного потенціалу. 

Перевага децентралізації, на думку Й. Хана, полягає в кращому розумінні 

потреб громад і потреб населення на місцевому рівні, коли повноваження і 

кошти будуть передані на місцевий рівень.  

Ян Томбінскі у своєму виступі відзначив потребу підготовки якісних 

інвестиційних проектів, реалізацію яких готові співфінансувати за рахунок 

ЄС. В межах візиту до Львова також оговорювалося питання надання 

безвізового режиму та проведення реформ в Україні. 

Джерело: Львівська аграрна палата  

Поглиблення співпраці з ЄС 
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Вимоги до експорту товарів харчових груп  

на ринок ЄС 

30 листопада у Львівській торгово-

промисловій палаті для фахівців підприємств 

харчової та переробної промисловості регіону 

проведено семінар  «Експорт товарів харчових груп 

на ринок ЄС. Аналітика товарів і вимог до них». 

Бізнес-тренер семінару – директор Міжнародного інституту 

підприємництва  Галина Перепелиця  докладно розповіла про вимоги країн 

ЄС до гігієни та безпеки харчових продуктів, зокрема, хімічної та 

біологічної безпеки, та ознайомила з переліком дозволених до застосування 

харчових добавок і ароматизаторів. Учасники семінару вивчали особливості 

пошуку інформації у спеціалізованих он-лайн базах країн ЄС та 

ознайомилися із новими правилами щодо визначення країни-походження 

товару, які почнуть діяти у співтоваристві з 2016 року. 

Важлива увага на семінарі приділялася вивченню нових вимог до 

маркування харчових продуктів, зокрема про обов’язок нанесення 

інформації, що характеризує харчову цінність продуктів. 

Представники підприємств Львівщини, зацікавлені в налагодженні  

експорту в країни співтовариства, цікавилися також правовими нюансами та 

особливостями, що допоможуть уникнути зайвих перешкод при налагоджені 

співпраці з ЄС.  

Джерело: Львівська аграрна палата  

VII Міжнародна конференція “Ведення аграрного бізнесу  

в Україні: час глибоких перетворень” 

 

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція AgriEvent 

запрошують відвідати VII Міжнародну конференцію “Ведення аграрного 

бізнесу в Україні: час глибоких перетворень”, що відбудеться 10 грудня у                        

м. Києві. На конференції будуть обговорені результати 2015 року для 

українського аграрного сектору та розглянуті можливості для його розвитку 

наступного року.  

Місце проведення: м. Київ,  Готель «Прем’єр Палац», бул. Тараса 

Шевченка, 5-7. Початок: в 9.00 год.  

Джерело: www.da.agrievent.com.ua 
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20 листопада у селі Пчани 

Жидачівського району за участю голови 

Львівської облдержадміністрації Олега 

Синютки відбулося урочисте відкриття 

сучасного тваринницького комплексу на 

базі фермерського господарства 

“Пчани-Деньковичі”. 

Сучасний тваринницький комплекс розрахований на утримання 150 

корів дозволить фермеру Богдану Деньковичу виробляти молоко найвищого  

класу “екстра”, попит  на яке з боку переробних підприємств Львівщини  

постійно зростає. За словами Б. Деньковича, капіталовкладення у 

реконструкцію даного тваринницького комплексу складають близько             

5 млн. грн. Середня добова продуктивність корів симентальської породи, 

якими укомплектоване дане сучасно обладнане  приміщення, становить 20 л.  

Лише за 10 місяців цього року  господарство реалізувало на переробні 

підприємства Львівщини 518 тонн молока.  Загалом господарство утримує 

1360 голів великої рогатої худоби  і має статус  племрепродуктора по 

розведенню волинської м’ясної і симентальської молочної породи. 

У ФГ “Пчани-Деньковичі” також розвинутою є галузь рослинництва. В 

поточному році на площi понад 630 га вирощувалися зернові та олійні 

культури, а сучасний парк високопродуктивної сільськогосподарської 

техніки  дозволяє  вчасно виконувати всі технологічні операції. Сучасна 

сушарка дозволяє забезпечити високу якість зібраного зерна. Крім того, 

фермерське господарство має статус насіннєвого господарства по 

вирощуванню насіння зернових культур. 

Відкриття сучасного тваринницького комплексу на Львівщині 

Джерело: Львівська аграрна палата  
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20 листопада  голова Львівської 

облдержадміністрації Олег Синютка, 

перебуваючи з робочою поїздкою в 

Жидачівському районі, ознайомився з 

роботою ТзОВ “Ходорівський 

м’ясокомбінат”. 

Директор підприємства Дмитро Матвійко розповів про історію його 

створення в 1928 році та діяльності. З 2005 року підприємство перебувало на 

реконструкції та капітальному ремонті і лише в 2009 році  почало виробляти  

товарну продукцію. Реконструкція м’ясокомбінату здійснювалася за рахунок 

власних і залучених коштів. 

  На даний час на підприємстві,  яке займається виробництвом ковбасних 

і копчених виробів, зайнято 120 чоловік. В 2014 році підприємство 

переробило майже 7 тис. тонн м’яса.  

Продукція під брендом “Ходорівський м’ясокомбінат”  відома не лише 

споживачам Львівщини, але і успішно реалізується в Рівненській, 

Чернігівській, Полтавській, Одеській, Київській, Харківській та 

Дніпропетровській областях. М’ясокомбінат також є важливим 

бюджетоутворюючим підприємством Жидачівського району,  сплативши у 

минулому році понад 3 млн. грн. податків у бюджети всіх рівнів. Крім того, 

підприємство здійснює соціальні інвестиції. 

Джерело: Львівська аграрна палата  

Харчова промисловість    

Жидачівського району 
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- В.Б.:  Перспективний план був прийнятий Кабінетом Міністрів не для 

всіх громад області, які подавали  на затвердження. Частина громад даним 

рішенням затверджена,  а частина – ні. Але  це не значить що їх не буде.  В 

Кабміну  є сумніви, що  фінансова спроможність цих громад  достатня для 

можливостей  утримання ними амбулаторій, дошкільних  закладів самостійно 

в тих межах, які подавалися. І якщо уряд бачить, що фінансові можливості з 

урахуванням економічної ситуації пропонованої громади нижчі, ніж це 

потребують реалії часу чи економічна доцільність,  то ці громади відповідно не 

затверджували. В межах цих територій ще будуть створюватися  громади після 

доопрацювання, але частина з них  буде затверджена в нових межах. 

Наприклад,  в Пустомитівському, Жовківському і Яворівському районах було 

запропоновано багато малих  громад.  Реально  буде створено не 10 раніше 

запропонованих громад  в районах,  а лише чотири чи п’ять.  

Уряд затвердив план створення на Львівщині  

85 територіальних громад 

11 листопада Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив 

перспективний план формування територій громад Львівської області. Згідно з 

розпорядженням в області буде створено 85 об’єднаних територіальних громад. 

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ зазначають, що 

розпорядження ґрунтується на рішенні обласної ради. 

В уряді додають, що запланована кількість об’єднаних громад на 

Львівщині ще не остаточна. «Через недотримання вимог чинної методики під 

час розроблення перспективного плану Львівській обласній державній 

адміністрації доручено продовжити роботу щодо підготовки пропозицій про 

внесення змін до перспективних планів формування територій громад області 

та винести їх на розгляд Кабміну України», –  наголосили в Мінрегіоні. 

Таким чином, затверджена урядом кількість територіальних громад 

становить 85 одиниць, що вдвічі менше за ту кількість, яку планувалося 

створити рішенням Львівської обласної ради – 160.  

Джерело: www.decentralization.gov.ua 

Віктор Борщевський, доктор економічних наук, доцент, 

ДУ “Інститут регіональних досліджень імені                            

М.І. Долішнього НАН України”   

ЕКСПЕРТНА ДУМКА 
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У Києві 30 листопада відбулася 

підсумкова конференція проекту США з 

міжнародного розвитку USAID 

“АгроIнвест”, присвячений висвітленню 

результатів п’яти років діяльності в 

аграрному секторі України. 

Із вступним словом до учасників конференції звернувся керівник 

проекту “Агроінвест” Ерік Блайх, Міністр аграрної політики та 

продовольства України Олексій Павленко, народний депутат Олексій 

Козаченко. В межах конференції відбулися відкриті панельні дискусії, 

учасники яких обговорювали питання земельної реформи, доступу до 

фінансування, створення системи зрошення, розвитку товарних бірж та 

ринкової інфраструктури в аграрному секторі. 

Директор місії  USAID в Україні, Молдові и Білорусі Джед Бартон 

зазначив що з 2016 року американський уряд  почне реалізацію нового 

проекту співзвучне з “Bread” (англ.“хліб”), який замінить проект 

“АгроIнвест”.  

В панельній дискусії конференції участь прийняла директор 

Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Наталія Хмиз. У своєму виступі Н. Хмиз відзначила позитивні результати 

реалізації проекту “АгроIнвест”, що дозволило підвищити 

конкурентоспроможність існуючих агроформувань, розвивати інструменти 

фінансової підтримки виробників через співпрацю з кредитними спілками 

“Вигода” та “Анісія ” в регіоні і започаткувати нові види бізнесу. 

Учасники конференції, які представляли різні регіони України,  

висловили сподівання  на продовження ефективної співпраці з проектом 

USAID в подальшому.  

Підсумкова конференція проекту “АгроIнвест” в Україні 

Джерело: Львівська аграрна палата  
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Українське сільське господарство  – 

привабливий сектор для інвестицій – 

Владислава Рутицька 

Сільське господарство України – це привабливий вектор для інвестицій. 

Адже саме зараз створюються всі умови для кількісного і якісного росту. 

Про це заступник міністра з питань європейської інтеграції зазначила під 

час засідання робочої групи Організації економічного співробітництва і 

розвитку (ОЕСР), що пройшла в Парижі, інформує прес-служба відомства. 

«ОЕСР – міжнародне товариство розвинених країн з ринковою економікою. 

Це той ринок за який варто боротися Україні. Більш того, саме звідси ми маємо 

залучити іноземні інвестиції і новітні технології для розвитку аграрної галузі», 

– наголосила вона. 

Під час засідання сторони обговорили інвестиції в сільське господарство, 

реформування аграрної галузі та коло задач для покращення інвестиційного 

клімату в Україні. 

«Хочу щоб наші партнери переконалися: українське сільське господарство 

– це привабливий вектор для інвестицій. Адже саме зараз створюються всі 

умови для кількісного і якісного росту не тільки в виробництві сировини, але й 

перш за все в галузі переробки аграрної продукції», – додала заступник міністра 

В. Рутицька. 

Джерело: www.agravery.com  

Уряд віддав Держпродспоживслужбу 

Мінагрополітики 

Кабінет Міністрів України  перепідпорядкував Міністерству аграрної 

політики та продовольства Державну службу з питань безпеки харчових 

продуктів і захисту споживачів згідно Постанови № 942 від 18 листопада              

2015 р. Згідно зі змінами діяльність Державної служби України з питань 

безпеки харчових продуктів та захисту споживачів буде спрямовуватися і 

координуватися Кабінетом Міністрів через Міністра аграрної політики та 

продовольства. Це забезпечить ефективність роботи служби. 

Джерело: www.agravery.com  
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З наступного року всі держзакупівлі 

 переходять на електронний формат 

Починаючи з 1 січня 2016 року всі тендерні процедури, процедури 

оскарження та подання заявок, а також інші питання, які стосуються державних 

закупівель, здійснюватимуться в електронному форматі. Про це повідомив 

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов. 

За словами М. Нефедова, завдяки цьому державні органи можуть 

заощадити від 12 до 15% на кожній закупівлі. Також М. Нефедов зазначив, що 

вже станом на сьогоднішній день за допомогою реалізації пілотного проекту 

електронних державних закупівель було зекономлено 418 млн грн. 

Джерело: www.rbc.ua 

В агропромисловому комплексі України в січні-вересні 2015 року на одне 

вільне робоче місце зареєстровано 26 кваліфікованих робітників сільського та 

лісового господарства, рибництва та рибальства.  Загалом станом на 1 жовтня  

2015 року в Україні зареєстровано 99 безробітних на 10 вільних робочих місць 

Джерело: www.finance.ua 

В АПК  України на одне робоче місце  

зареєстровано 26 безробітних  

Через внесення змін до Податкового кодексу сільське господарство від 

початку 2015 р. де-факто не отримує 20 млрд грн. Про це повідомив Перший 

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав 

Краснопольський під час прес-конференції на тему «Фінансова підтримка 

аграрного сектору: реалії та перспективи». 

«Найбільшу цифру становить додатковий імпортний збір – 10 млрд грн., 

відшкодування пільгових пенсій за рахунок коштів сільгоспвиробників –             

0,4 млрд грн., трансформація ФСП, запроваджена індексація землі і збільшення 

ставки в три рази – це 2,5 млрд. грн., запровадження електронного 

адміністрування ПДВ – 1,5 млрд. грн., звільнення від оподаткування ПДВ 

операцій з експорту зернових та технічних культур безпосередньо 

товаровиробникам – 2 млрд.грн., залишки коштів Спецфонду – 2,4 млрд. грн., 

кредиторська заборгованість, яка була станом на 1 січня 2015 р. – 1,2 млрд. грн, 

–  розповів присутнім Ярослав Краснопольський. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Втрати аграрного сектору через  зміни в оподаткуванні 

 з початку 2015 року  
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Проект Закону України «Про приватну 

ветеринарну практику»: обговорення тривають 

На розгляд Верховної Ради України внесений проект Закону України 

«Про приватну ветеринарну практику» (реєстр. №2273 від 03.07.2015 р.). 

Метою прийняття законопроекту є сприяння реалізації політики 

діяльності приватної ветеринарної практики України на засадах незалежності, 

гуманізму, професійності і самоврядування. Запровадження механізму 

поступової заміни виконавця державних програм протиепізоотичних заходів 

за прикладом розвинених країн. 

Розроблення законопроекту обумовлено тим, що сприяння прискоренню 

гармонізації ветеринарного законодавства України з відповідним 

законодавствам ЄС у частині визначення компетенції й повноважень 

ветеринарної служби в сфері безпеки продовольства надасть можливість 

Україні підвищити стандарти якості на ринку ветеринарних послуг. 

Однак, наразі текст законопроекту не відповідає усім заявленим цілям і 

потребує подальшого вдосконалення. З метою обговорення законопроекту, 

котрий було подано до першого читання і напрацювання поправок до 

прийняття у другому читанні, 18-го листопада відбулося засідання робочої 

підгрупи в рамках виконання плану дій «Єдиної комплексної стратегії 

розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки», 

а саме робочої групи з наближення законодавства України до норм ЄС в сфері 

безпечності харчових продуктів, питань санітарних та фітосанітарних заходів. 

Джерело: www.milkua.info 

В Україні скасують обов’язкову сертифікацію сільгосптехніки 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує з 1 січня 

2016 року скасувати обов’язкову сертифікацію сільськогосподарської 

техніки. Причина – набуття чинності європейських технічних регламентів. 

 Про це повідомляється в проекті наказу, який опублікований на сайті 

міністерства . 

«Основною метою розроблення проекту наказу є відміна з 01.01.2016 р. 

обов’язкової сертифікації техніки сільськогосподарської, на яку 

поширюється дія Технічних регламентів, обов’язкове застосування яких 

розпочнеться  з 2016 року» – йдеться у пояснювальній записці. 

В документі пояснюється, що його прийняття дозволить спростити 

імпорт необхідної техніки та усуне подвійну бюрократичну процедуру 

сертифікації. 

Джерело: www.me.gov.ua 
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Верховна Рада прийняла зміни до порядку 

проведення  земельних торгів 

Верховна Рада України 24 листопада прийняла законопроект №2279 від 

03.03.2015 р. “Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

проведення земельних торгiв”. 

 Метою законопроекту є зменшення корупції в процесі розпорядження 

земельними ділянками державної та комунальної власності, а також оптимізація 

процедур проведення земельних торгів. Пропонується виключити із Земельного 

кодексу України ряд положень, які дозволяють передавати у користування 

земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних 

торгів (аукціонів).   Як зазначають автори законопроекту, існують проблеми і у 

законодавчому регулюванні процедури проведення земельних торгів. Так, в 

умовах постійного браку коштів у місцевих бюджетах органам місцевого 

самоврядування важко знайти кошти на розробку землевпорядної документації 

для формування земельної ділянки, проведення її нормативної та грошової 

оцінки тощо. В сьогоднішніх умовах більш доцільним є надання можливості 

покладення цих витрат на виконавця торгів (ліцензовану організацію, яка 

проводить аукціон), із наступним їх відшкодуванням переможцем аукціону. 

Джерело: www.agroconf.org 

Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні Закон  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в 

агропромисловому комплексі», завдяки якому буде усунуто 22 дозвільні 

процедури.  

Від прийняття законопроекту, на думку Заступника міністра агрополітики 

Владислави Рутицької,  експортери та аграрії отримують наступні переваги: 

- понад 30 тис. підприємців не будуть змушені отримувати ліцензію на ЗЗР; 

- дозволить уникнути зайвого простою транспорту; 

- зменшаться ціни на імпортні фрукти та горіхи; 

- демонополізується ринок мінеральних добрив; 

- скасовуються дозвільні процедури, які значно спростять вихід інвесторів 

 на агроринок;  

- підвищується швидкість реалізації зовнішньоекономічних контрактів за  

рахунок скасування їх реєстрації в рибогосподарській сфері.  

Джерело: Прес-служба Мінагрополітики 

Верховна Рада прийняла ряд законів з дерегуляції аграрного бізнесу 
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Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону 

України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації 

повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань». 

 Законом врегульовуються відносини, які виникають у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної 

особи, фізичних осіб – підприємців, статутів територіальних громад та 

символіки.  Прийняття Закону забезпечить, зокрема, реформування системи 

надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації  юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців з метою її приведення у відповідність до таких 

принципів надання адміністративних послуг, як відкритість та прозорість, 

оперативність та своєчасність, раціональна мінімізація кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, 

доступність та зручність для суб’єктів звернень; передачу органам місцевого 

самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам, банкам 

повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Відповідний законопроект був 

зареєстрований за №2983. 

Джерело: www.rada.gov.ua 

Внесено зміни в процедуру державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до статті 60 

Закону України “Про господарські товариства” (щодо зменшення кворуму 

загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю)”. 

Законом, зокрема, встановлюється, що загальні збори учасників 

вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники 

учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів. 

Документ містить також норму, відповідно до якої установчими 

документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, 

може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників 

учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються 

повноважними. Відповідний законопроект був зареєстрований за № 2757. 

Джерело: www.rada.gov.ua 

Зменшення кворуму загальних зборів учасників 

товариства з обмеженою відповідальністю 
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Ненормований робочий час у проекті  

Трудового кодексу обмежено 

Ненормований робочий час у проекті 

Трудового кодексу обмежено –  не частіше 

одного разу на місяць.                       

Нині діюче законодавство, зокрема Кодекс законів про працю України, не 

встановлює конкретних випадків, порядку та обмежень застосування 

ненормованого робочого часу. Між тим, саме через правову неврегульованість 

ненормований робочий день активно і досить часто застосовується 

роботодавцями, а працівники зазнають серйозних матеріальних втрат, часто –  

перевтоми і фізичного виснаження, – зауважує Сергій Українець, заступник 

Голови Федерації професійних спілок. 

Законодавство не зобов’язує роботодавця й оплачувати працю на таких 

умовах. Ця робота не обліковується, вона виконується на користь роботодавця 

абсолютно безоплатно. На цілком «законних» підставах роботодавцем 

економиться значна частина чесно заробленої працівником платні. 

Замість зарплати існує лише одна компенсація. У ст. 8 Закону України 

«Про відпустки» передбачено, що працівникам з ненормованим робочим днем 

надається відпустка за особливий характер роботи тривалістю до 7 

календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених 

колективним договором, угодою. Зрозуміло, що короткою відпусткою не 

компенсувати втрату недоплаченої заробітної плати. 

Якби вся праця понад норму робочого часу 40 годин на тиждень 

обліковувалась та оплачувалась як надурочна, то працівник мав би істотний 

додатковий заробіток. 

Проектом Трудового кодексу України запроваджується точне обмеження 

для ненормованого робочого часу – не частіше одного разу на місяць. За таке 

одноразове протягом місяця залучення працівника до роботи на умовах 

ненормованого робочого часу надається щорічна додаткова трудова відпустка 

чи/і встановлюється підвищений розмір оплати праці. У разі залучення 

працівника до роботи понад норму робочого часу двічі і більше разів протягом 

місяця, вся така робота вважається надурочною та підлягає повному обліку 

роботодавцем. 

Отже ненормований робочий час у проекті кодексу обмежено, він 

зводиться до мінімуму – один раз на місяць, підлягає підвищеній оплаті та 

компенсації додатковою відпусткою, решта понаднормово відпрацьованих 

годин обов’язково оплачуються в підвищеному розмірі. 

Джерело: Федерація профспілок України. 
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Держгеокадастр проводить експеримент по спрощеному оформленню 

земельних ділянок за два візити у ЦНАП.  Експеримент проходить в районах 

Львівської, Дніпропетровської, Чернівецької та Київської областей. «Мета 

експерименту – розробити механізм взаємодії органів державної влади, що 

дозволить громадянам України реалізувати своє право на безоплатну 

приватизацію за два візити до центру надання адміністративних послуг. 

Перший – для написання заяви, оформлення доручення та оплати послуги. 

Другий – для отримання правовстановлюючих документів та решти від 

внесеної суми». Bся процедура має займати не більше чотирьох місяців. 

Оскільки необхідна законодавча база ще не сформована, на етапі опрацювання 

механізму, у тестовому режимі, оформлення може тривати довше. 

«Експеримент ще триває, однак уже на цьому етапі можна зробити 

проміжні висновки. Безумовний позитив – відсутність прямого спілкування 

громадян з чиновником, постійний контроль за дотриманням термінів кожного 

етапу оформлення ділянки, прозорість процедури», – говорить голова 

Держгеокадастру Максим Мартинюк. 

Експеримент реалізується в Радехівському, Самбірському та Турківському 

районах Львівської області. 

Мета Проекту: 

1. Запровадити новий механізм приватизації землі громадянами за два 

візити до ЦНАП-у. 

2. Скорочення терміну розгляду, погодження та затвердження необхідних 

документів, без участі громадянина, до чотирьох місяців. 

3.   Здешевлення вартості оформлення необхідних документів. 

Відносини із ЦНАПами, які виступають агентами з надання послуги 

оформлення ділянки, регулюються меморандумом, укладеним з Головним 

управлінням Держгеокадастру у Львівській області. 

 

Джерело: www.land.gov.ua 

Оформити ділянку за два візити  

– експеримент Держгеокадастру 
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Земельні аукціони на Львівщині 

19 листопада у м. Львові відбувся черговий земельний аукціон.                                 

На   аукціоні, організованому працівниками Держгеокадастру Львівщини, було 

продано права оренди шести земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності (за межами населених пунктів) у 

Бродівському та Мостиському районах. 

Загальна площа земельних ділянок переданих в оренду – 83,9 гектара. В 

результаті конкуренції між інвесторами розмір річної орендної плати 

збільшився з 45 до 97,6 тис грн. Найбільше зросла вартість оренди земельної 

ділянки площею 49 га, розташованої на території Соколянської сільської ради 

Мостиського району Львівщини. На аукціоні ставка річної оренди зросла у 

вісім разів – з 8 до 67 тис. грн. 

Також за період 13-20 листопада 2015 року Головне управління 

Держгеокадастру у Львівській областях включило до переліку земельних 

ділянок державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на 

земельних торгах 17 ділянок площею 243,73 га. Загалом у вказаний перелік 

запропонованих земельних ділянок у Львівській області станом на                                

27 листопада 2015 р. включено 233 ділянки загальною площею  4799,6 га. 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua; land.gov.ua 

Ефективні інструменти управління аграрним підприємством  
 

4 грудня 2015 року в Львівському національному аграрному 

університеті відбудеться круглий стіл на тему: “Ефективні інструменти 

управління аграрним підприємством”.  

 Метою заходу є обговорення питань, пов’язаних з ефективним 

плануванням і управлінням на аграрному підприємстві для підвищення 

прибутку і якості продукції, та інструментів управління, які стануть 

необхідними українським аграріям. Цільова аудиторія публічного 

обговорення: представники аграрного бізнесу, державні органи влади, 

консультанти, IT-компанії, науковці, викладачі та студенти.  

Mісце проведення: м. Дубляни, Львівський національний аграрний 

університет,  304 ауд. головного корпусу ЛНАУ, вул. В.Великого, 1.                    

Початок: 10.00 год. 

Джерело: www.datalab-agro.com.ua 
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Ситуація з контрафактом в Україні набула загрозливих масштабів.                   

За даними ФАО, об’єм контрафактної продукції ЗЗР цього року зріс до 20-

25%, а на роздрібному ринку –  до 80%. Тобто кожна 5 каністра пестицидів і 

майже все роздрібне фасування засобів захисту рослин – це підробка. У 

вартісному вираженні він сягнув 200 млн доларів. За статистикою Україна 

входить у трійку «лідерів» серед європейських країн у сегменті підробок ЗЗР. 

Часи, коли тракторний гас могли використовувати як ЗЗР, вже давно 

пройшли. Сьогоднішня агрохімія – це складна галузь, що за рівнем 

енергетичних та фінансових витрат не поступається фармацевтиці. Найбільші 

виробники хімії, що використовується у сільському господарстві, витрачають 

десятки років і сотні мільйонів євро на створення та виведення нового виду 

продукції на ринок. Тому ЄС наполягає, щоб Україна посилила контроль обігу 

ЗЗР на ринку. 

Практично весь об’єм ЗЗР Україна завозить, а отже контролювати їх 

імпорт мало б бути легше, ніж нелегальне виробництво всередині країни. Але 

здебільшого цей товар перетворюється на контрафакт уже на території 

України. Часто діючу речовину завозять цілком законно, є приклади, коли вона 

потрапляє на територію нашої держави і під іншим кодом, а формуляцією вже 

займаються на місці. Тож для ефективного контролю залишається згадати про 

ринковий контроль і нагляд та більш ефективно застосовувати запропоновану 

міжнародними організаціями систему. Проте не все так просто. 

Чому використовують контрафакт? Бо він дешевший. Діюча речовина у 

ньому фактично та ж сама, тому виробники очікують і такого ж ефекту у 

захисті рослин. На виході аграрії отримують сільськогосподарську продукцію 

двох видів: з вмістом шкідливих речовин допустимого рівня і врожай, що не 

відповідає необхідним якісним характеристикам. При чому все зерно, 

незалежно від вмісту шкідливих речовин, їде на кордон в одному вагоні, або в 

порт чи на ОЕЗ. І це впливає на якість кінцевої продукції. Зрештою тоді, коли 

продукція потрапляє в порт, її можуть і не перевіряти на вміст шкідливих 

речовин. Проте коли вона прибуває на європейський ринок чи азійські країни, 

існує ймовірність виявлення невідповідності вимогам якості країн імпорту 

через їх уважне і обережне ставлення до безпеки споживачів і, як наслідок –  

Oлександр Жемойда, виконавчий директор асоціації 

«Український клуб аграрного бізнесу» 

  

Як знизити рівень використання  

контрафактних засобів захисту рослин? 
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компанії чи навіть країни-імпортери доволі спокійно завертають цілі кораблі 

з продукцією з України. 

Що у цій ситуації необхідно зробити Україні? Шляхи подолання 

проблеми полягають у застосуванні системного підходу із одночасним 

удосконаленням законодавчої бази в частині реєстрації пестицидів, контролю 

їх обліку, застосуванням повноцінного профілю ризику при митному 

контролі, організації сертифікованих складів та утилізації конфіскованої 

продукції, а також покращенні доступу агровиробників до оригінальної 

продукції та інформування про підробки. Саме ці завдання і ставить перед 

собою нещодавно створений при УКАБ Центр протидії контрафакту. 

Звичайно, у першу чергу, варто навести лад у законодавстві та посилити 

контроль на митниці, про що  уже оголосили в Мінагропроді. Вкрай 

необхідно внести зміни до чинного законодавства, тому що на сьогоднішній 

день є низка прогалин у сфері контролю та реєстрації брендів. Другий 

напрямок –  робота з митними органами. Оновити лабораторії на митниці, 

розробити відповідні профілі ризиків та провести навчання. Зокрема, у цьому 

напрямку вже ініціюється ЄвроПолом створення окремого проекту ТАІЕХ. 

Ресурси селян обмежені, і часто основним фактором вибору на користь 

контрафактної продукції є його дешевизна. Тут відповіддю на виклик можуть 

стати програми фінансової підтримки аграріїв, які, з огляду на залучення 

компаній постачальників, можуть стати ефективним інструментом 

опосередкованої боротьби з контрафактом. 

Джерело: www.ucab.ua  

Міжнародна спеціалізована виставка “Agro Animal Show 2016”  
 

10–12 лютого 2016 року в Києві відбудеться Міжнародна  виставка 

ефективного тваринництва та птахівництва «Agro Animal Show 2016». 

Agro Animal Show – захід, що спрямований  на просування сучасних 

технологій в галузь тваринництва і пропонує великий  спектр  техніки та 

обладнання, новітні науково-технічні розробки для господарств різних форм 

власності та розмірів, що професіонально займаються виробництвом 

тваринницької продукції. Виставка представляє основні напрямки 

інноваційного розвитку   галузі тваринництва,  є унікальним інформаційним 

та торговельним майданчиком. Серед компаній, що приймають участь у 

виставці  відомі в Україні та  світі виробники техніки, обладнання, кормів, 

ветеринарних препаратів, засобів діагностики. 

Mісце проведення: м. Київ, вул. Салютна 2-Б, BЦ «КиївЕкспоПлаза».  

Джерело: www.animal-show.kiev.ua 
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Основні елементи ефективної годівлі  корів  

та молодняка великої рогатої худоби 

Андрій Доманський, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, голова ГО “Товариство “Сільський 

господар” 

Продовження статті. Початок матеріалу у “Віснику Агрофорум” № 20 (20) 2015 р. 

листопад, 2015 / №21 (21) 

 Зелені рослини є основою кормової бази для тваринництва, тим  більше 

для скотарства. Джерелом  зелених кормів є природні луки і пасовища, 

культурні пасовища, сіяні трави, зелена маса, що поступає з польового кормо- 

виробництва (зеленого конвейєру), однорічні  і багаторічні  трави. В літній 

період, а це період використання зеленого корму одержують найбільше молока, 

незважаючи не те, що  цей період є коротший  (155 днів), ніж зимово-стійловий 

(210 днів).  Зелені корми з погляду затрат і собівартості    1 ц корму у фізичній 

масі і в ц кормових  одиниць є  значно дешевшими, ніж інші корми.  

Урожайність природних пасовищ і угідь складає 180 – 220 ц/га, покращених і  

культурних пасовищ – 250 – 400 ц/га і більше. Добова  даванка зелених кормів 

для молодняка становить 5 – 30 кг в залежності від віку і маси тварин, для корів 

– 40 – 60 кг. 

 Злакові  трави містять більше  вуглеводів,  цукру, бобові – протеїну. Часто 

на пасовищах, де  є багато бобових трав трапляються  випадки «вздуття» або 

тимпанії тварин. Механізм його не розкритий повністю, але основна причина  є 

в тому, що в молодій траві бобових (особливо конюшини червоної) протеїн  

складається  з легкорозчинних фракцій,  які під дією води  «вибухають»  з 

утворенням газів. Саме тому ці  випадки бувають, коли на пасовищі є ще роса 

або випадає дощ. 

При використанні люпину кормового треба пам’ятати, що особливо 

небезпечною є отава люпину, яка відростає після скошування  рослин в період 

господарської стиглості (початку цвітіння) або повної стиглості. Кормовий  

люпин  виведений із отруйних алкалоїдних сортів і в отаві  може  відбутися 

«атавістичний» прояв  алкалоїдності  у формі  люпиніну, люпинідону, 

люпаніну. Навіть  у безалкалоїдних  сортах люпину  допускається   вміст 

алкалоїдів  до 0,025%, в малоалкалоїдних – до  0,1%, та  в алкалоїдних або  

гірких – понад 0,1%. Слід відмітити, що вміст алкалоїдів знижується при 

висушуванні рослин. 
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Зони Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень 

Декади 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Полісся - 15 20 15 11 10 6 4 2 2 2 3 3 2 2 2 1 

Лісостеп - 10 25 20 10 8 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 

Карпати - - - 3 5 7 8 10 19 20 10 6 5 5 2 - - 

                                                                                                            Таблиця 1 

    Наростання зеленої маси на пасовищах, % від урожаю за  рік 

   Складено на основі даних:  Доманський А.Я. Основи менеджменту у молочному 

скотарстві: Практичний посібник / А.Я. Доманський. - Львів, 2015. - 70  с. 

Заходи для поверхневого поліпшення природних сіножатей і пасовищ 

включають:  

 - знищення купин вручну лопатами або за допомогою рейкової борони; 

 - знищення наростаючих чaгарників вручну або кущорізами; 

 - внесення мінеральних добрив до 120 – 150 кг діючої речовини на 1 га два  

рази на рік; 

 - якщо є зріджений трав’яний покрив, то підсів трав ранньою весною  

проводиться  дисковою сівалкою або вручну із  наступним боронуванням площі. 

 

        Пропонуємо наступний набір культур в зеленому конвеєрі та черговість їх 

використання: 

1. Озима суріпиця, озимий ріпак. 

2. Озиме жито з озимою викою та ріпаком. 

3. Озима пшениця з озимою викою. 

4. Багаторічні трави: конюшина, конюшина із тимофіївкою, вівсяницею, 

люцерна, люцерна із райграсом високим, еспарцет з грястицею збірною (1-й 

укіс). 

5. Вико- овес, ячмінь з горохом. 

6. Багаторічні трави (2 –й укіс). 

7. Вико – овес, люпин з вівсом, ячмінь з горохом (післяукісні). 

8. Кукурудза, кукурудза з бобами, кабачки. 

9. Гичка цукрових і кормових буряків, конюшина – стернянка, озимі на 

зелений корм. 

10. Кормова капуста, озимі на зелений корм з ярою суріпицею.  
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Основні принципи створення та використання культурних пасовищ 

1. Культурні пасовища є джерелом безперервного забезпечення корів у 

літній період високопоживною зеленою травою. Зелена маса пасовищ є 

найдешевшим кормом і може забезпечити 10-14 кг молока на добу без 

підгодівлі корів концентрованими кормами. 

2. Розрахунок площі пасовищ проводиться, враховуючи добову потребу 

тварин в зеленій масі (для корів 40-60 кг, молодняка 20-30 кг) і врожайності 

пасовищ (180-300 ц/га). 

Приклад: корова споживає на добу 55 кг трави. Пасовищний період – 155 

днів. Урожайність пасовища – 250 ц/га.  На 155 днів корові потрібно  зеленої 

маси – 85 ц/(155×55). Отже, на одну корову потрібно 0,34 га пасовищ 

(85×1/250).   

3. При закладенні пасовищ висівають злаково-бобові суміші із 5 - 6 трав. 

Види трав 
На сухих зв‘язних 

грунтах 

На сухих легких 

грунтах 
На заплавних луках 

Тимофіївка лучна 4 -6 - - 

Костриця лучна 6 -8 - 6 - 8 

Грястиця збірна - 6 -8 6 - 8 

Тонконіг лучний 4 -6 4 - 6 - 

Райграс пасовищний 8 -10     

Стоколос безостий - 10 -12 8 - 10 

Костриця червона - 4 - 6 - 

Конюшина біла 6 - 8 3- 5 4 - 6 

Конюшина лучна - - 4 - 6 

Лядвенець рогатий - 2 - 4 - 

Разом 28 - 38 29 - 41 28 - 38 

                                                                                                                        Таблиця 2    

Орієнтовний склад травосумішок для створення культурних пасовищ  
(кг/га схожого насіння) 

4. Загінна система випасання. Число загонів залежить від періоду 

відростання трави (20, 30, 40 днів) та числа днів перебування в 1 загоні (5 – 6 

днів). Наприклад, період відростання трави в середині літа становить 30 – 40 

днів, перебування тварин в загоні – 5 днів. Таким чином, необхідно мати 6 

загонів (30:5). Найкращим методом  випасання є порційний метод  з допомогою 

електропастуха. 

5. Після випасання на пасовищі скошують нестравлені рештки, 

розрівнюють калові маси. Щоб  уникнути накопичення в траві нітратів добрива 

краще вносити частіше, але меншими дозами. 

6. Двічі на рік пасовища підживлюють мінеральними добривами. 

7. Починати випасання весною потрібно при висоті травостою 12-15 см, а 

осінню закінчувати за 20-30 днів до закінчення вегетації рослин. 
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 Грубі корми  і методи їх заготівлі та використання. 

 Класичними грубими  кормами називають ті, які в своїй будові  мають 

грубоволокнисту  речовину – клітковину. З них найбільш поширеною є сіно, 

сінаж (із вмістом води до 50%), солома, полова. 

 Сіно,  його роль  і заготівля: 

 В зимовий період  сіно є незамінним  кормом для великої рогатої 

худоби, а саме:  

● Як похідне  від зеленого  корму воно містить всі потрібні для 

організму тварин поживні  речовини. 

● Сіно є своєрідним дієтичним кормом, лікарством для тварин в 

критичні  періоди: в післяродовий період корови, під час захворювань тварин 

тощо. 

● Сіно – практично єдине джерело вітаміну D в кормах стійлового 

періоду. Його сліди  є лише в сінажі, оскільки синтез вітаміну D  в кормах  

проходить  під дією ультрафіолетових сонячних променів із попередників  – 

ергостеринів.  У тварин  цей синтез проходить  в шкірі тварин також під дією 

сонячних променів. Тому такою важливою є прогулянка тварин на відкритій 

місцевості, перебування тварин  на  вигульних площадках в зимовий період. 

Спроба при утриманні молочної худоби  обійтися без сіна, яке дає   

невисокий  вихід кормових одиниць з 1 га (45 – 55 ц/га, або біля 25 ц к. од. з  

га), та замінити більш високоврожайними  кормами (сінажем, силосом)  

закінчувалися невдачами. У корів порушувався обмін кальцію та фосфору 

(вітамін Д регулює цей  обмін) і тварини просто  «падали на ноги», не  могли 

стояти,  в них ламалися кістки. Організм для життєдіяльності  і синтезу 

молока забирав кальцій із кісткової тканини і плоскі кістки ставали 

подібними на  «решето». 

 Говорячи про якість сіна треба при заготівлі сіна пам’ятати, що  основна 

поживність сіна, особливо протеїнова, мінеральна і вітамінна знаходиться  не 

в стеблі, а в листі. 

 

Умови одержання високопоживного сіна 

Технологія заготівлі сіна  повинна забезпечувати максимальне 

збереження листя у сіні. Технологічні процеси заготівлі сіна складаються із 

таких стадій: 

1. Скошування трави. Оптимальні строки збирання конюшини і люцерни 

на сіно – фаза початку бутонізації, для злакових трав – період колосіння. Сіно 

з трав, що перезріли, має на 15% менше органічних речовин. Одночасне 

плющення стебла трав, особливо бобових сприяє одночасному висушуванню 
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. 

 

сплющених рослин і, таким чином, покращує якість сіна. 

2. Ворушіння (перегортання) при вологості 40 – 50% (на другий день) – 

один – два рази залежно від погоди. 

3. Згортання у валки при вологості 30 – 35%. 

4. Складання у копиці при вологості 25 – 35%. Якщо сіно пресується, то 

вологість сіна    на   момент пресування повинна становити 20–24%.  Після 

цього тюки можуть досушуватись у полі біля 2-3 днів. 

5. Складання у скирти проводиться після досушування у копицях протягом 

2 – 4-х днів до  вологості 17 – 18%.  Якщо сіно  зволожене до нього додають 

кухонної солі 5 – 7 кг/т, яку посипають  при скиртуванні. 

6. В умовах Карпат, при дощовій погоді поширений метод підсушування  

трави на вішалках 

Існує метод досушування сіна активним вентилюванням. Його  перевага в 

тому, що при ньому майже немає втрат листя. Повітророзподільна система 

подає підігріте або звичайне повітря у спеціальні канали з градчастими  

рамами на які кладуть прив’ялену до 45 – 50%  траву. Термін вентилювання - 

130 – 180 годин. 

 

При оцінці сіна беруть до уваги такі ознаки: 

Зовнішній вигляд: у залежності від його походження; сіно природних  

сінокосів і злакових трав від світло–сірого до темно – зеленого, конюшинове – 

коричнювате, люцернове – зелене. 

Запах: свіжий приємний аромат. Вологе, сильно зігріте сіно має запах 

свіжовипеченого хліба. Сіно заготовлене у дощову погоду має запах плісняви. 

 Ботанічний склад: зразок сіна (0,5 кг) розкладають на 6 груп (бобові, 

злакові, різнотрав‘я, що поїдають тварини, що не поїдають тварини, отруйні і 

шкідливі трави) і визначають їх відсотковий вміст. 

 Вологість: визначають в лабораторних умовах, найкраща вологість – 17%, 

взимку до 20%. 

Візуальний метод: якщо сіно пересушене, легко ламається, є багато трухи 

– вологість менше 15%; 
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- вологість 20% – легко скручується, відчувається свіжість; 

- якщо при скручуванні виступає волога – вологи більше 23%. 

 

 Метод заготівлі тюкованого сіна.   

Скошену і підсушену до вологості   біля 

25% траву підбирають прес – підбирачі, які 

формують тюки вагою в середньому  25 кг, 

обв’язані шпагатом. За сонячної погоди  тюки 

лишають на  полі на  1-2 дні або  складають  

під навісом,  лишаючи між ними  прошарки 

повітря. Метод вигідний  тим, що дозволяє  

на одиницю площі  в два – два з половиною рази більше розмістити  сіна. 

 Метод заготівлі сіна  в рулонах.  Висушену  до 17 – 18%  траву  підбирає 

прес – підбирач ПРП – 1,6  і формує рулони масою 500 кг  і зв’язує їх  

шпагатами. В останні роки метод знаходить  все більше поширення  як в 

західних країнах так і в Україні. 

Показники 
Клас 

1 2 3 

1.1.Вміст злакових і бобових рослин, % 80 60 40 

2.Волога, % 17 17 17 

3.Сирий протеїн, % 9 7 5 

4.Каротин, мг/кг 20 15 10 

                                                                                                                        Таблиця 3                       

Стандарт на сіно природних сінокосів 

 

 

 

   Складено на основі даних:  Доманський А.Я. Основи менеджменту у молочному 

скотарстві: Практичний посібник / А.Я. Доманський. - Львів, 2015. - 70  с. 

Солома  

В якості  корму  солома  використовується при  невеликих і середніх 

надоях кормів. В соломі  багато  клітковини (28 – 42%) з якою зв’язаний 

неперетравний лігнін (15 – 20%), мало мінеральних речовин і майже  відсутні 

вітаміни. Кращу цінність  має  ячмінна і  вівсяна солома.  Для кращого  

поїдання  солому подрібнюють  (до 4 – 5  см) і змішують  з іншими  кормами 

(силосом, коренеплодами, концентрованими кормами). 

 

Продовження статті у наступних випусках видання 
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Сергій Оратівський, завідувач лабораторії 

садівництва, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН 

Вибір місця, підготовка ґрунту,  

внесення добрив при вирощуванні ягід 

При закладанні плантації велике значення має правильний вибір місця. 

Чорну смородину краще розміщувати на достатньо зволожених і родючих легких 

суглинках, освітлених, добре захищених від вітру місцях. Для порічки білої і 

червоної більш придатні легкі і супіщані ґрунти. Не придатні для вирощування 

досить низькі, сухі місця. Аґрус може рости майже на всіх типах ґрунтів, але 

особливо врожайним він є на ґрунтах середнього механічного складу. На 

перезволожених ділянках аґрус росте погано, нестійкі сорти сильно уражуються 

борошнистою росою. 

Підґрунтя під усі ягідні культури повинно бути пухким і вологоємким, 

реакція ґрунтового розчину – від слабокислої до нейтральної. Кислі ґрунти (рН 

менше 4,5) непридатні для вирощування ягідників. 

Передпосадкова підготовка ґрунту передбачає комплекс заходів: розчистку 

ділянки, розкорчування на ній пеньків, кущів, вирівнювання поверхні, 

проведення агрохімічного обстеження ґрунту. Після підготовчих робіт знищують 

кореневища багаторічних бур’янів (пирій, осот і ін.), вносять раундап, 48 % в.р., 

з розрахунку 4,0-8,0 л/га, або його аналоги (буран 48 % в.р., 4,0-8,0 л/га., 

гліфоган 480, в.р., 4,0-8,0 л/га., гліфос 360, в.р., 8,0-10,0 л/га., гліфосат 360, в.р., 

4,0-5,0 л/га). 

Найкращим попередником під усі ягідні культури є чорний або зайнятий 

пар. При осінньому садінні (перша половина жовтня), у першій половині червня, 

під оранку вносять органічні добрива 80-100 т/га гною (компосту). У зв’язку з 

тим, що органічних добрив зараз обмаль, їх можна вносити безпосередньо перед 

садінням у нарізані борозни. Якщо ж, органічні добрива, взагалі відсутні, їх 

замінюють сидератами (найкраще люпин, можна озиме жито, гірчицю, вико-

вівсяну суміш). Норми фосфорних і калійних добрив встановлюють, виходячи з 

фактичного рівня забезпеченості ґрунту рухомими сполуками фосфору і калію 

встановленого за аналізами і в порівнянні з оптимальним рівнем забезпеченості 

цими елементами. При цьому треба мати на увазі, що чорна смородина потребує 

підвищених доз фосфорних добрив, а порічки і аґрус – калійних. 

На присадибних та дачних ділянках ґрунт перекопують на глибину 30 см з 

внесенням на 1 м суцільно 8-12 кг перегною, 100-150 г гранульованого 

суперфосфату і 60 г калімагнезію. 
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Підбір сортів 

Вирішальне значення для успішного розвитку ягідництва має правильний 

підбір сортів, які відповідають конкретних природнім умовам і вимогам, які 

ставляться до них. Сорти необхідно підбирати з високими біологічними і 

господарськими якостями. 

Характеристика сортів 

 
Сорт  

Строк 

дост. 

Сила росту 

куща 

Уро-жайність 

кг/кущ 

Маса ягоди, 

г 

Зимо-

стійкість і 

посухо-

стійкість 

Ураження хворобами 

борош. роса антракноз 

Чорна смородина 

Сюїта київська р.с. сильно-рослий 3,9 1,7-1,8 

висока зимост.  

відносна 

посухост.  

стійкий серед. ступінь 

Санюта с. сильно-рослий 4,2 1,7-1,8 

посух. 

відносна 

зимост. 

стійкий стійкий 

Вернісаж с середньо-рослий 4,3 1,5-2,0 висока стійкий стійкий 

Вербна* с середньо-рослий 4,0 1,5-2,0 висока стійкий стійкий 

Українка* с. середньо-рослий 4,2 1,5-2,0 висока стійкий стійкий 

Краса Львова* с.п. середньо-рослий 4,2 1,5-2,0 висока 
відносно 

стійкий 
стійкий 

Ювілейна Копаня с.п. середньо-рослий 4,2 1,7-1,9 висока стійкий стійкий 

Софія* с.п. середньо-рослий 4,0 1,7-2,4 висока стійкий 
відносно 

стійкий 

Либідь * с.п. середньо-рослий 3,5 1,8-2,0 висока стійкий стійкий 

Титанія с.п. сильно-рослий 3,9 1,2-1,4 висока стійкий стійкий 

Порічки  

Йонкер Ван Тетс р. сильно-рослий 4,0-6,0 0,6-0,8 висока стійкий слабо 

Святкова* р. сильно-рослий 4,2-6,5 0,6-0,7 висока стійкий стійкий 

Львів'янка* с.р. середньо-рослий 4,5-6,5 0,7-0,8 висока стійкий стійкий 

Світлиця* с. середньо-рослий 4,0-6,0 0,7-0,8 висока стійкий стійкий 

Сніжанка* с. середньо-рослий 3,5-5,0 0,5-0,6 висока стійкий стійкий 

Чародійка* п. сильно-рослий 4,0-5,0 0,6-0,8 висока стійкий стійкий 

Любава*  с. середньо-рослий 4,0-4,5 0,6-0,9 висока стійкий стійкий 

Аґрус  

Неслухівський* р. сильно-рослий 1,6-2,5 3,7-6,3 висока 
відносно 

стійкий 

відносно 

стійкий 

Каменяр* с. сильно-рослий 3,7-4,2 3,5-6,3 висока стійкий 
відносно 

стійкий 

Карпати*  с. середньо-рослий 4,6 6,0 висока стійкий стійкий 

*Сорти виведені на Лабораторії садівництва ІСГКР НААН 
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Рис.1. Сорт Краса Львова Рис.2. Сорт Українка 

Рис.3. Сорт Либідь Рис.4. Сорт Чародійка 
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Рис.5. Сорт Світкова Рис.6. Сорт Сніжанка 

Рис.7. Сорт Любава Рис.8. Сорт Неслухівський 
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Розміщення рослин і садіння 

Вегетація кущових ягідників починається дуже рано, коли ґрунт ще не 

готовий до садіння. Тому основним періодом садіння являється осінь – 

вересень, жовтень. Висаджені осінню саджанці добре приживаються, 

утворюють нові корені ще до замерзання ґрунту. Закінчують осінню посадку 

за 10-12 днів до замерзання ґрунту. 

Весною кущові ягідники висаджують, як тільки дозволить стан ґрунту, 

бажано, щоб бруньки їх не розпустились. 

Перед посадкою поверхню ґрунту вирівнюють і проводять розбивку. 

Кущові ягідники на ділянці краще розміщувати рядами. Дуже важливим 

фактором при виборі схеми розміщення рослин, особливо ширини міжрядь, є 

забезпеченість засобами механізації. Схема садіння смородини і порічок 

наступна: у міжряддях 2,5 і 3,0 м, між рослинам 0,6-0,8 м., на площі 1 га 

розміщується відповідно 6667 - 4167 рослин. Аґрус садять з відстанню між 

рядами 3-3,5 м, а в ряду 1-1,25 м, відповідно на 1 га розміщується 3333-2286 

рослин. На ділянці слід висаджувати не менше 2-3 сорти, незважаючи на їх 

самоплідність. При перехресному запиленні більше зав’язується ягід, 

покращується їх якість. 

Насадження слід закладати чистосортним стандартним садивним 

матеріалом вільним від вірусних захворювань і не заражених небезпечними 

шкідниками і хворобами (махровістю, бруньковим кліщем, склівкою). 

На легких ґрунтах саджанці заглиблюють на 8-10 см, на більш тяжких –  

до 5-7 см глибше ніж вони росли в розсаднику. Перед садінням корені 

обмокують в земляну бовтанку. Садять похило саджанці смородини і порічки, 

а аґрусу без нахилу. Під час заповнення ями, землю ущільнюють, оберігаючи 

бруньки в основі пагонів. Після садіння рослини поливають із розрахунку      

5-6 л води на кущ. Полив проводять навіть в тому випадку, якщо ґрунт дуже 

вологий. Вода при поливі забирає за собою дрібні частки ґрунту, заповнює всі 

пустоти між корінням. Після поглинання води ґрунт біля кущів мульчують 

перегноєм або торфом із розрахунку 4-5 кг на 1 м. Потім кущі обрізують, 

залишаючи над поверхнею ґрунту в чорної смородини 2-3, а в порічки і 

аґрусу 3-4 бруньки. 

Догляд за насадженнями 

На протязі вегетації ґрунт 4-5 разів розпушують в міру появи бур’янів, 

кірки на глибину 8-10 см. 

На родючих ґрунтах добрий ріст і розвиток молодих кущів 

забезпечується передпосадковим удобренням. Тому молоді насадження 
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кущових ягідників на протязі 2-х років підживляємо тільки азотними добривами 

із розрахунку 60 кг/га д.р. (20 г/м2 аміачної селітри). В перший рік добрива 

вносимо, коли пагони досягнуть висоти 10-12 см, на другий рік – на початку 

вегетації. Аміачну селітру можна замінити гноївкою або пташиним послідом 

розбавленими відповідно в 4 і 10 разів водою з розрахунку 8-10 л розчину на 

кущ. 

Плодоносні насадження удобрюють щорічно повним мінеральним 

добривом і один раз у два-три роки – органічними по 25-30 т/га. Із мінеральних 

–  азотні вносять щорічно весною перед першим обробітком ґрунту у кількості 

90 кг/га д.р., фосфорні 60-90 кг/га і калійні 60 кг/га д.р. – щорічно осінню під 

культивацію. 

Слід відмітити, що всі ягідники позитивно реагують на органічні добрива і 

негативно на хлоровмісні, особливо низькоякісні (каїніт і т.п.). На ґрунтах 

слабозабезпечених поживними речовинами дози добрив збільшують в 1,5-2 

рази. 

Формування і обрізка кущів чорної смородини, порічок і аґрусу 

 

Всім, хто вирощує кущові ягідники повинно бути відомо, що для 

одержання високих врожаїв необхідно створити умови для інтенсивного росту 

рослин. Поряд з агроприйомами описаними вище важливе місце в цьому плані 

займає формування і обрізка. 

Формуючи кущі, а потім проводячи їх обрізку, слід пам’ятати, що чорна 

смородина краще плодоносить на сильних однорічних бокових приростах 

минулого року, які розміщені на дво-трирічних гілках першого і другого 

порядків. Тому найбільш цінними є бокові розгалуження дво-трирічних гілок. 

На більш старих гілках плодушок закладається менше. 

Плодові бруньки порічок розміщуються в основному на межі приростів. 

Кільчатки порічок більш довговічні в порівнянні з чорною смородиною, тому на 

плодоношення можна залишати гілки до 6-7 річного віку. Така ж особливість 

характерна для кільчаток аґрусу, тому висока продуктивність притаманна гілкам 

віком від 3 до 6-7 років. 

На протязі першого року вегетації, після видалення надземної частини з 

залишенням пенька з 2-3 бруньками чорної смородини (4-5 бруньок – в порічок і 

аґрусу) в кущі відростає 4-5 добре розвинутих однорічних пагонів. В 

наступному році із них лишають 3-4 самих сильних для утворення скелетних 

гілок. Слабкі пагони вирізають на рівні поверхні ґрунту. До осені поточного 

року в кущах буде рости 3-4 дворічних скелетних гілки з розгалуженнями 

першого порядку і 5-6 прикореневих однорічних пагонів. 
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На четвертий, п’ятий рік після садіння в кущі чорної смородини, порічок 

може вегетувати 12-15, у аґрусу (і деяких сортів порічок) 8-12 гілок різного 

віку. 

Подальше формування і обрізка кущів полягає в заміні 

низькопродуктивних старих гілок (4-5 річних) на більш цінні молоді, а також в 

проріджуванні кущів. 

Сформовані кущі в залежності від сорту можуть мати від 8 до 16 гілок 

різного віку. В загущених насадженнях кількість гілок в кущах зменшується 

до 6-10 штук. 

На присадибних ділянках смородину, порічки і аґрус вирощують в 

основному у кущовій формі, але можна їх вирощувати і у штамбовій формі.    

Особливо це стосується аґрусу, який в штамбовій формі дає високі врожаї 

відмінної якості, а самі рослини в меншій мірі пошкоджуються грибковими 

хворобами. 

Обрізку і формування кущів проводять осінню, або зимою. Якщо це 

робити весною, то в самі ранні строки, щоб не обламувати плодових бруньок. 

Пошкоджені шкідниками і хворобами гілки вирізають на протязі всього 

періоду вегетації. 

  

Система захисту кущових ягідників від шкідників, хвороб і бур’янів 

 

Кущовим ягідникам найбільшої шкоди наносять смородинова склівка, 

смородиновий бруньковий кліщ, звичайний павутинний кліщ, різні види 

листовійок, попелиць, пильщики, тощо, а із хвороб – борошниста роса, 

антракноз, септоріоз, бокальчаста і стовпчаста іржа. Тому для попередження 

пошкодження насаджень шкідниками і хворобами обов’язково слід проводити 

захисні заходи згідно рекомендацій наукових установ. 

Міжнародна спеціалізована виставка “Фрукти. Овочі. Логістика - 2016”  
 

10–12 лютого 2016 року в Києві відбудеться Міжнародна  виставка “Фрукти. 

Овочі. Логістика-2016”. “Фрукти. Овочі. Логістика” - це найбільший в Україні 

виставковий проект сучасних аграрних технологій в овочівництві, промисловому 

садівництві та виноградарстві, презентація технологічного та інвестиційного 

потенціалу плодоовочевої галузі. це найбільший в Україні виставковий проект 

сучасних аграрних технологій в овочівництві, промисловому садівництві та 

виноградарстві, презентація технологічного та інвестиційного потенціалу 

плодоовочевої галузі. 

Mісце проведення: м. Київ, вул. Салютна 2-Б, BЦ «КиївЕкспоПлаза».  

Джерело: www.freshexpo.kiev.ua 
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 Довірчі послуги для власників бізнесу 

Андрій Чопик, ТОВ “Консалтингова 

оптимізаційна компанія”, (м. Львів)  

Сучасні успішні бізнесмени в процесі накопичення капіталу прагнуть 

диверсифікувати свій бізнес, започатковуючи нові види діяльності, 

створюючи нові компанії та відокремлені структурні підрозділи, відкриваючи 

нові місця провадження діяльності та представництва поза місцем 

знаходження основних виробничих потужностей, створюють компанії за 

кордоном. У цій ситуації власники бізнесу не в стані безпосередньо 

здійснювати управління такими структурами. Неминуче виникає проблема 

залучення топ-менеджерів. 

З часом виникають ситуації, коли через територіальну розгалуженість та 

багатопрофільність бізнесу власники фізично не можуть здійснювати 

контроль за ефективністю використання вкладеного капіталу, раціональним 

використанням матеріальних, фінансових та людських ресурсів, 

об’єктивністю інформації про господарську інформацію та фінансовий стан 

підприємств, яку надають наймані управлінці.  

Особливо проблема відокремлення власності від управління є 

надзвичайно актуальною для іноземних інвесторів, міжнародних донорів, 

банків, засновників господарських товариств, учасників інвестиційних 

фондів, власників корпоративних цінних паперів тощо. 

Класичний бухгалтерський та податковий аудит, який набув достатньо 

широкого розвитку в Україні, не в стані відповісти на всі запитання 

власників, оскільки фіксує події, які відбулись раніше. Сьогодні засновники 

бізнесу хочуть зрозуміти сутність та причини недостатньої ефективності їх 

бізнесу, побачити наявність невикористаних резервів, шляхи удосконалення 

бізнес-процесів, оптимізації управлінської структури, підходів до 

удосконалення управління фінансами, а в окремих випадках, можливо, і 

рекомендації щодо припинення бізнесу. При цьому кожен власник прагне 

забезпечення абсолютної анонімності проблем, які можуть бути виявлені в 

процесі повного аналізу діяльності його компаній.  

Для задоволення цих потреб власників бізнесу, інвесторів та кредиторів 

у 2014 році було створено ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА ОПТИМІЗАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ». 
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Місія компанії - надання  власникам  бізнесу та інвесторам  об’єктивної 

інформації  щодо виробничо-господарської діяльності та фінансового стану 

за дорученням суб’єкта бізнесу, а також рекомендації щодо підвищення 

прибутковості його діяльності. 

Шляхами реалізації місії є проведення за дорученням та в інтересах 

власників бізнесу та інвесторів довірчого внутрішнього аудиту в усіх сферах 

діяльності компаній та надання послуг власникам щодо управління 

діяльністю компаній в межах, визначених договором аутсорсингу. 

Ми проводимо такі види аудиту, як бухгалтерський, податковий, 

операційний (за видами діяльності), управлінський, охорони праці, 

кадровий. 

Консалтингова оптимізаційна компанія надає управлінські послуги за 

договорами аутсорсингу з бухгалтерського, управлінського та податкового 

обліку та звітності, юридичного забезпечення, управління персоналом, 

охорони праці, інвестиційної діяльності, ЗЕД. 

 Крім того, ми пропонуємо нашим клієнтам послуги з оптимізації 

бізнес-процесів, організаційних структур, логістики, ЗЕД, управління 

капіталом. 

  

Сімнадцять підстав для власників бізнесу, щоб скористатися 

послугами “КОНСАЛТИНГОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ”  

  

Що отримує власник бізнесу, інвестор: 

• Незалежну об’єктивну і точну картину фінансового стану як 

підприємства в цілому, так і кожного окремого об’єкта виникнення 

доходу. 

• Пропозиції щодо ефективного використання фінансових ресурсів. 

• Виявлення внутрішніх резервів нарощування виробництва. 

• Аналіз системи ціноутворення, висновок про конкурентність цін, 

пропозиції щодо удосконалення цінової політики. 

• Розробку електронної фінансово-оптимізаційної моделі, яка дозволить в 

будь-який час та в будь-якому місці спрогнозувати результат діяльності 

Вашого бізнесу при зміні ключових показників (вибір нової сировини, 

зміна режиму роботи, запуск/зупинку окремих технологічних блоків і 

т.д.).  

• Об’єктивну інформацію про реальний стан кожної торгової точки та 

виявлені ризики та недоліки, рекомендації щодо покращення діяльності 
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• Інформацію щодо стану забезпечення охорони праці та техніки безпеки, 

рекомендації щодо приведення цієї роботи у відповідність до вимог 

законодавства. 

• Періодичний незалежний аудит забезпечить виконання вимог щодо 

охорони праці та техніки безпеки. 

• Правове  супроводження бізнесу, захист інтересів власників та інвесторів 

в судах. 

• Ведення кадрового діловодства, удосконалення  організаційної 

структури, штатного розпису та посадових інструкцій, дотримання вимог 

законодавства про працю. 

• Супровід інвестиційних процесів, робота з інвесторами, інвестиційними 

фондами, міжнародними програмами, державними програмами. Розробка 

інвестиційних проектів, бізнес-планів. 

• Допомогу в експортно-імпортних операціях, у відкритті філій, 

представництв за кордоном. 

• Ведення бухгалтерського та податкового  обліку та звітності, у тому числі 

виконання окремих функцій. 

• Надання консультацій, удосконалення облікової політики, впровадження 

електронної систем и ведення бухгалтерського та податкового обліку, 

представництво інтересів бізнес в контролюючих органах при проведенні 

перевірок. 

• Аналіз діючої та вибір оптимальної системи оподаткування, своєчасне 

виявлення та уникнення податкових ризиків. 

• Запровадження бюджетування та розробка фінансової моделі компанії. 

• Формування календарного планування руху грошових коштів, вибір 

оптимального типу кредитування, робота з банками. 

  

  
Для надання замовнику кожної із послуг наша  

Компанія формує групи кваліфікованих виконавців 

відповідно до профілю діяльності його бізнесу. 

Координація діяльності та контроль за роботою цих груп 

здійснюється фахівцями Головного офісу та Львівського 

представництва ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА 

ОПТИМІЗАЦІЙНА КОМПАНІЯ». 

Запрошуємо до співпраці 
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Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція здійснює еколого-

меліоративний моніторинг  меліорованих земель Львівської області на площі 

513,2 тис. га, в тому числі 390 тис.га з гончарним дренажем, а також 

моніторинг поверхневих вод Львівської області. 

Якщо Ви зацікавлені у високоефективному використані меліорованих 

земель Львівська ГГМЕ пропонує свої послуги: 

1. Агрохімічне обстеження осушувальних земель, яке забезпечує: 

- регламентоване  внесення органічних і мінеральних добрив з 

врахуванням запасів поживних речовин в грунті та найбільш доцільного 

використання осушуваних земель; 

- зменшення виносу поживних речовин поверхневим і дренажним 

стоками та економію коштів на придбання добрив; 

- збереження та підвищення родючості грунтів; 

- збереження природи від хімічного забруднення. 

2. Гідрогеолого-меліоративне обстеження осушуваних земель, яке 

забезпечує: 

- оцінку фактичного стану осушуваних земель за градаціями – 

сприятливий, задовільний, незадовільний гідрогеолого-меліоративні стани; 

- інформацію про необхідність поліпшення гідрогеолого-меліоративного 

стану земель на окремих ділянках систем; 

3. Складання експлуатаційних прогнозів управління водно-повітряним 

режимом осушуваних земель,  які забезпечують: 

- можливість коригування планових сівозмін в залежності від 

прогнозованої меліоративної ситуації та регулювання водно-повітряного 

режиму грунтів. Завчасність прогнозу 1,5 місяці. 

4. Комплексне агрохімічне та гідрогеологічне обстеження осушуваних 

земель, яке забезпечує: 

- створення оптимального водно-повітряного режиму грунтів за рахунок 

нормованого внесення органічних і мінеральних добрив під запланований 

врожай, регулювання водно-повітряного режиму грунтів, проведення 

глибокого розпушення, проведення нормованого вапнування грунтів; 

- підвищення врожайності сільськогосподарських культур; 

- отримання екологічно чистої продукції сільського господарства. 

Діяльність Львівської  

гідрогеолого-меліоративної експедиції 
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Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів виконує  фізико-хімічні аналізи 

поверхневої і стічної води, агрохімічні і геотехнічні аналізи ґрунтів, а саме: 

- аналіз поверхневої води виконується по таких показниках: 

температура, прозорість, кольоровість,  мутність, запах, рН, сухий залишок,  

БСК5, ХСК, вміст розчиненого кисню, амоній, нітрити, нітрати, фосфати, 

залізо загальне, завислі частки, карбонати, гідрокарбонати, сульфати, 

хлориди, кальцій, магній, калій, натрій. 

- аналіз стічної води виконується по таких показниках: прозорість, 

запах, рН, сухий залишок, БСК5, ХСК, амоній, нітрити, нітрати, фосфати,  

залізо загальне, завислі частки, сульфати, хлориди, СПАРи, нафтопродукти. 

- агрохімічні і геотехнічні аналізи ґрунтів, а саме: гумус; аміачний та 

нітратний азот, фосфор, калій; визначення кислотності ґрунтів; аналіз водної 

витяжки (сульфатів, хлоридів, кальцію, натрію, магнію, калію, рН, сухий 

залишок); марганець, алюміній; агрегатний склад, механічний склад, об'ємна 

і питома маси; гідролітична кислотність ґрунтів, ступінь насиченості 

основами; аналіз торфів, вологість ґрунту; обмінні кальцій, магній. 

Крім цього Львівська ГГМЕ надає  послуги:  

- водопостачання  підприємств, приватних будівель і фермерських 

господарств артезіанською водою;  - буріння і ремонт свердловин на воду;                 

- буріння свердловин під палі і огорожі; - проведення вишукувальних робіт на 

воду; - пpоведення тампонажу свердловин; - інженерно-геологічні 

вишукування під будівлі  і споруди; - проектування водозаборів з підземних 

джерел; - проектування гідротехнічних споруд (гребель, водойм і 

водосховищ, берегозахисні та берегоукріплювальних споруд, інженерного 

захисту від затоплення  та підтоплення; - стаціонарні гідрологічні 

спостереження та організація ведення гідро моніторингу. 

На території експедиції також знаходиться інформаційно-дорадчий 

центр Львівського облводресурсів, який надає послуги щодо інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях. 

 

 Місцезнаходження експедиції: с. Малехів, 

вул. Л. Українки, 51, Жовківського р-ну, 

Львівської обл., Україна, 80383, адреса e-mail:   

lvggme@gmail.com 

Джерело: www.lvggme.lviv.ua 
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Василь Прусак, Центр енергозбереження 

Економічна самоорганізація 

сільського населення через 

енергетичні кооперативи 

В цьому році відбулося кілька обговорень способів утворення 

енергетичних кооперативів. Ці процеси широко використовуються в Європі і 

приносять користь для учасників через можливості самим створювати і 

отримувати енергію з відновлювальних джерел енергії, а це приводить до 

зменшення забруднення довкілля через зменшення спалювання 

традиційного викопного палива.  

Другими аспектом створення та діяльності енергетичних кооперативів 

стає «енергетична демократія». Кожна особа або кооператив, які створюють 

свою систему забезпечення альтернативною (відновлювальною) енергією, 

хоча б частково, стають незалежнішими від енергетичних монополістів 

(облгазів, обленерго, теплоенерго). Такі осередки перестають бути 

«прив’язаними» до пільг, субсидій, передвиборчих подачок у вигляді 

«ремонтів і допомого» від влади і тих, хто хоче попасти у владу. Учасники 

таких кооперативів будуть вимагати проводити більш зрозумілу і 

результативну політику місцевими функціонерами – адже такі громадяни 

стануть енергонезалежними та більш дієвими в прийнятті рішень. 

Пропоную долучитися до обговорення та створення таких 

енергетичних кооперативі, а перші кроки для реалізації такого плану подано 

нижче. Формування цього підходу можна проводити на «майданчику» 

Кластеру енергоефективності та відновлювальної енергетики Львівщини, 

який з березня 2015 року поєднує понад 40 організацій та осіб (автор цього 

матеріалу є учасником організаційного відділу Кластеру). 

Можуть використовуватись наступні напрямки діяльності кооперативів: 

тверде біопаливо; біодобрива і біогаз; електроенергія від дахових сонячних 

електростанцій; електроенергія від невеликих вітрогенераторів; спільні 

проекти термомодернізації будівель. 

Для першого варіанту – біомаса, доцільно провести кілька робочих 

нарад, щоб підготувати обговорення програмних документів розвитку 

енергетичних кооперативів на Львівщині: 
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1. Визначити наявність біомаси та деревних відходів, яку можна 

заготовляти при узгодженні з наступними організаціями:  

- лісгоспи – лісоповали, залишки при забиранні ділової деревини; 

закупівля дров 

- обленерго – залишки чистки під лініями електропередач 

- меліорація – чистка ровів 

- залізниця – чистка прилеглої території 

- автодор – чистка прилеглої території; вітрозахисні насадження 

- сільради – чистка території; вітрозахисні насадження; виділення 

земель запасу для енергетичних рослин; 

- «поля» – вітрозахисні насадження; 

- деревообробні підприємства – наявність відходів деревини. 

Для кожного напрямку треба зробити лист-запит до відповідних 

організацій, щоб вони дали відповідь про ті села і місцевості, де у них є 

відходи біопалива. 

Tоді запросити їх на обговорення. 

2. Отримати дані від всіх районів про потреби бюджетних організацій 

(в кожному селі і місті) про переведення на біопаливо газових котелень – 

при нових котельнях будуть потенційні осередки енергетичних 

кооперативів. Тоді запросити на обговорення керівників підрозділів, які в 

селах і районах відповідають за нові проекти теплогенерації на біомасі.  

3. Перейти до формування Програми створення енергетичних 

кооперативів. 
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Міжнародна спеціалізована виставка “Зернові технології - 2016”  
 

10–12 лютого 2016 року в Києві відбудеться Міжнародна  виставка 

“Зернові технології-2016”. “Зернові технології” - потужний 

агропромисловий форум, що посідає провідне місце в АПК України як 

комплекс інноваційних рішень на різних стадіях виробництва, зберігання, 

переробки та транспортування зернових, бобових, круп’яних та олійних 

культур. Виставка об’єднує провідних операторів ринку - виробників та 

дилерів галузі у форматі спеціалізованої події. Тут створені оптимальні 

умови для діалогу між керівниками, фахівцями сільськогосподарських 

підприємств, представниками влади та виробниками обладнання, техніки, 

насіннєвого матеріалу та засобів захисту для обміну сучасним досвідом та 

укладання контрактів. 

Mісце проведення: м. Київ, вул. Салютна 2-Б, BЦ «КиївЕкспоПлаза».  

Джерело: www.grainexpo.com.ua 
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Назва заходу 
Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Семінар “Новий 

Трудовий кодекс – які 

зміни чекають 

працівників і 

роботодавців” 

02  грудня 2015 р.  

 

м.Львів, Готель 

“Reikartz Дворжеpц”, 

вул. Городоцька,107, 

www.unba.lviv.ua 

Конференція  

“Землевпорядкування 

та перспективи 

розвитку земельного 

законодавства” 

19  грудня 2015 р.  

 

м.Київ, пл. Лесі 

Українки, 1,  “Перлина 

Печерську” (будівля 

Київської обласної 

адміністрації) 

www.zsu.org.ua 

IX Спеціалізована 

виставка 

“Агротехніка” 

 

2-4  березня 2016 р.  

 

м. Львів 

стадіон “Арена-Львів”,  

вул. Стрийська,199 

www.expolviv.ua 

Друга міжнародна 

конференція “Wurst 

Tech. М’ясо і 

м’ясопродукти”  

17-18 березня 2016 р.  

м. Київ, Пуща-Водиця, 

Конгрес-готель 

“Пуща” 

 www.wurstconf.com 

Міжнародна виставка 

виробників та 

постачальників 

продуктів харчування 

і напоїв  

“Прод Експо” 

 

12-14 квітня 2016 р.  

 

м.Київ,  

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 

вул. Салютна 2-б,  

ст.м. Нивки  

www.prodexpo.kiev.ua 

Зарубіжні події 

Cхідно-

Європейський 

агрохімічний форум. 

Нові директиви 

ринку 

3-5 грудня 2015 р.  
Білорусь, 

м. Мінськ 
www.euroagrochem.com 

Міжнародна 

сільськогосподарська 

виставка “Agrotech 

2016” 

18-20  березня 2016 р.  

 

Польща, 

м. Кельце  
www.targikielce.pl 

Каспійсько-

Чорноморський 

аграрний конгрес 

12-13 квітня 2016 р.  

 

Азербайджан,  

м. Баку 
www.apk-inform.com 
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 30.11.2015 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок  15,00 16,00 17,00 

Капуста білокачанна  7,00 8,00 9,00 

Помідор салатний 
червоний  

9,00 12,00 15,00 

Капуста пекінська 10,00 11,00 12,00 

Морква нантська 8,00 9,00 10,00 

Буряки столові  круглі  4,50 5,00 5,50 

Капуста броколі 18,00 20,00 22,00 

Цибуля ріпчаста  7,50 8,00 8,00 

Капуста цвітна 8,00 10,00 11,00 

Перець солодкий 
кубовидний жовтий 

22,00 23,00 23,00 

Часник 50,00 55,00 60,00 

Картопля Белароса  4,00 4,50 5,00 

Гриб печериця  22,00 23,00 24,00 

Яблуко  Голден 90 7,00 8,00 9,00 

Яблуко Гала 9,00 9,00 10,00 

Груша 15,00 18,00 22,00 

Виноград Вікторія   20,00 
25,00 

 
30,00 

 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове 
відбірне, десяток 

21,00 22,00 23,00 

Свинина вирізка 90,00 91,00 92,00 

Свинина ошийок 79,00 79,00 79,00 

Яловичина шия 
безкісткова 

80,00 82,00 82,00 

Індиче філе 74,00 75,00 75,00 

Короп жив. 44,00 45,00 46,00 

Щука  жив. 71,00 75,00 75,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

листопад, 2015 / №21 (21) 

http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=40
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=40
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=40
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=41
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=32
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=49
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=49
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=49
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=55
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=68
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=74
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=74
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=74
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=75
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=78
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=86
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=119
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=127
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=154
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=321
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=300
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=375
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=457
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=753
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464
http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&ware=464


42 

 

 

 

Періодичність видання: два рази на місяць. 
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